ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು
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ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು.
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�ಯ್ೕಯಗಳು:
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ ಸ�ಯನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು �ೕವರು �ೌಲನನುನ್ ಉಪ�ೕ��ದನು (ಅ��
18:1-18), ಆದ� ಅವನು ಅ�ಲ್ಂದ �ೂರಟ ನಂತರ, ಅ�ಲ್ದದ್ �ರ್ೖಸತ್ರ ನಡು� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್� �ರುದಧ್�ಾದ �ೂೕಧ�ಗಳು �ಾಗೂ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳು �ಾ���ೂಂಡವ�.
�ಲವರು ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ��ಧ �ೕ�ಯ ತಪ�ಪ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಪಗಳ �ಷಯದ�ಲ್
ಅಪ�ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು �ಾಗೂ ಸ� ��ಧ ಬಣಗಳ ��ತತ್ �ಾ�� ಒಳ�ಾ�ತುತ್. ಅ�ಲ್ದದ್
ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಸ�ಪ�ಸಲು �ೌಲನು ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ���ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳು
�ೕವರನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವ ಮತುತ್ �ೕ� �ಾಡುವ �ಾಗೂ �ೕ�ಸಲು �ೕ�ಾದ ಪ�ಶುದಧ್
ಮತುತ್ �ೕನ�ಯುಳಳ್ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಅವ�� �ೂೕ��ದನು. ಎಲಲ್ವ�ಗ��ಂತ ��ಾಚ್�
ಅವನು �ರ್ೕ�ಯ �ಾಗರ್�ಕ್ ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಟಟ್ನು (ಅ�ಾಯ್ಯ 13).

11
- 1:1 �ೂೕ�ಾ 1:1; ಗ�ಾ 1:1
“�ೕವರ �ತತ್”– ಒಬಬ್ ��ಾವ್� ಏ�ೕ ಆ�ದದ್ರೂ ಅವನು �ೕವರ �ತತ್ದನು�ಾರ�ೕ
ಆ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾನು �ೕ�ರುವದ�ಕ್ �ಾರಣ �ೕವರ �ತತ್�ೕ ಎಂಬ ಭರವ�
ಅವ��ರ�ೕಕು. �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ �ೂೕ�ಾಗ �ೂ�ಥ್ನನು ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ದನು
ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. �ೂೕ�ಾ 16:22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 2
1:2 ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಏ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವರು ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ ಸಮು�ಾಯ�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
16:18 ರ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಸ�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). ಅವರು �ೕವ��
�ೕ�ದವರು (16:19-20; �ೕ�ಾನ 17:9-10). ಅವರು �ೕಪರ್�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು

“ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು” (�ೕ�ಾನ 17:17-19). ಅವರು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವರು (ಎ�
1:1,4). �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ರಲು ಕ���ಾದ್� (�ೕವ�� �ೕ�ದ ��ೕಷ
ಜನ�ಾ�ರಲು ಕ���ಾ�. �ಾಜಕ 20:7 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). ಅವರ ಕತರ್ನು ಒಬಬ್�ೕ
(8:5-6; �ೂೕ�ಾ 10:9). 3
- 1:3 �ೂೕ�ಾ 1:7. 4
- 1:4 �ೂೕ�ಾ 1:8; ���ಪ್ 1:3; �ೂ�ೂ 1:3; 1 �ಸ 1:2; 2 �� 1:3. 5
1:5 “ಸಮೃ�ಧ್ �ೂಂ�ದವ�ಾ��ದ್ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 10:12; 2 �ೂ�ಂಥ 8:9;
ಮ�ಾತ್ಯ 7:11. �ೕವರು ತನನ್ �ೕ� �ಾಡಲು ಅವ�� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
�ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� – 12:4-11,28-31; �ೂೕ�ಾ 12:6-8. �ೌಲನ �ೕವಲ
ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾಯಕರು, �ೂೕಧಕರು ಮತುತ್ ಉಪ�ೕಶಕರ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್�ೕ
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಬ�ಗ್ಯೂ
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ�ೕ ಆತನು
ಅವ�� ಸತಯ್�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ �ಜ�ಾದ �ಾ��ಾ��
(ವ 6). ಅದರ ��ತತ್�ಾ� ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣವನುನ್ ಆಸ�ತ್�ಂದ
ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ವ 7; ಮ�ಾತ್ಯ 24:30; 2 �ಸ 1:7; 1 �ೕತರ್ 1:7,13;
4:13). 7
1:7 ಕೃ�ಾವರ – �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ತ�ಾಂತು, �ಾಮಥಯ್ರ್.
“ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�”– ಇ�ಲ್ �ೌಲನು “ಪರ್ಕಟ�” ಎಂಬ ಅಥರ್�ರುವ (ಅ��ಕ�ಪಸ್ಸ್) ಎಂಬ
�ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ಆತನು ರಹಸಯ್�ಾದ ಎತತ್ಲಪ್ಡು��,
ರಹಸಯ್�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ ಬ�ಗ್ ಏನೂ �ೕ�ಲಲ್. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗುವದನುನ್ �ೂ�ಂಥದ ��ಾವ್�ಗಳು ಎದುರು
�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂದು ಆತನು �ೕ��ಾದ್�. �ೕತ 2:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
8

1:8 “ಕ�ೕವ�ಗು”– ���ಪ್ 1:6; �ೂೕ�ಾ 5:9-10; 8:29-30; �ೕ�ಾನ
10:28-29; ಇ�ರ್ 7:25; 1 �ೕತರ್ 1:5.
“ತಪ�ಪ್ �ೂ�ಸ�ಾಗದಂ�”– ಎ� 1:4. ತಪ�ಪ್ �ೂ�ಸ�ಾಗದಂ� ಅಂದ� ಅವರ �ೕ�
�ಾರೂ ತಪ�ಪ್�ೂ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೂೕ�ಾ 4:8; 8:33-34�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. “ಕತರ್ನ �ನ” ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ಸಮಯ (ವ 7). 9
1:9 “ನಂ�ಗಸತ್ನು”–�ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� �ಾ�ರುವ ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್
�ರ�ೕ�ಸುವನು ಮತುತ್ ಕ�ಯ ತನಕ ಅವರನುನ್ �ಾಯುವನು (ವ 8; 1 �ಸ 5:24; �ೕತ

1:2; 2 �� 2:13).
“ಅ�ೂಯ್ನಯ್�”– 1 �ೕ�ಾನ 1:3; �ೕ�ಾನ 14:23. 10
1:10 12:25; �ೂೕ�ಾ 12:16; ಎ� 4:3 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ “ಒಂ�ೕ
ಮನಸೂಸ್ ಒಂ�ೕ ಅ��ಾರ್ಯವ� ಉಳಳ್ವ�ಾ�ದುದ್ �ೂಂ���ಂ�ರಲು . . .
�ಾಧಯ್�ೕ?” ಪ��ಾ��ಾ�. 2:16; 2 �ೂ�ಂಥ 13:11; ಎ� 4:13; ���ಪ್ 1:27; 2:2;
ಅ�� 4:32 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ
ಅ��ಸತ್ಲರ �ೂೕಧ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಈ
�ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�� ಆದ� ಅ�ೂಟ್ಂದು ಸುಲಭವಲಲ್
ಬದ�ಾ� ಬಹಳ ಕಷಟ್. �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ �ಳುವ��, ಅದರ�ಲ್ ದೃಢ�ಾದ
ನಂ�� ಮತುತ್ ಪರ್��ಂದು �ಥ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಅದನುನ್ ಅಳವ���ೂಳುಳ್ವ ದೃಢ
ಸಂಕಲಪ್�ದದ್� �ಾತರ್ ಇದು �ಾಧಯ್. 11-12
1:11-12 ಇದು ಅವರ ಅಪರ್ಬುದಧ್� ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಯ �ೂರ�ಯ ಗುರು�ಾ�� –
3:1-4. ಅವ�� ಬಹಳ �ೂ�ತ್ತುತ್ ಮತುತ್ ��ಾನ್� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ವ 5), ಆದ�
ತಮ� �ೂ�ತ್ದದ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ಸವ್ಲಪ್ �ಾತರ್�ೕ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು – ಇದು
ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ ಸಹಜ�ಾದ �ೂೕಷ�ಾ��.
ಅವರು ಜನರ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಬಹಳ �ಭಜ�ಗಳನುನ್ �ೂೕರು�ಾತ್ ಇದದ್ರು-ಇದು
ಎ�ಾಲ್ �ಾಲದ�ಲ್ಯೂ �ಾಣ�ಗುವ ಮ�ೂತ್ಂದು �ೂೕಷ�ಾ�� (3:5-8). 12
1:12 “ಅ���ೂಲ್ೕಸನು” – ಅ�� 18:24-28. “�ೕಫ” �ೕತರ್��ರುವ ಇ�ೂನ್ಂದು
�ಸರು. ಎರಡೂ �ಸರುಗಳ ಅಥರ್ ಬಂ�.
“�ರ್ಸತ್ನವನು”– �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಅನುಸ�ಸುವವರು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವವರು
ಇತರ��ಂತ �ಚುಚ್ ಪ�ಪಕವ್�ಯುಳಳ್ವರು ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕರು ಆ�ರ�ಲಲ್, �ಾಕಂದ�
ಸ�ಯ�ಲ್ ��ಾಗಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಇತರರನುನ್ �ೕ�ಾ� �ಾಣಲು ಈ �ಾರಣವನುನ್
�ೂಡುವ ಅವರು �ಾವ� ಪ�ಪಕವ್ರಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವ�ೕ �ೂೕ���ಾದ್�. ಇದಲಲ್�
“�ಾವ� �ೌಲವನವರು” ಎಂಬ�ಾ� ಒಂದು ಗುಂ�ನವರು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ �ಷಯ
���ಾಗ �ೌಲ�� ಅದು ಇಷಟ್�ಾಗ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಅವ�� ಇಂಥವ�ಗಳು
�ೕ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಅವನು ಜನರನುನ್ �ಾ�ಾಗಲೂ �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� ನ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್�ೕ
�ೂರತು ತನನ್ ಕ�� ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. 13
1:13 �ರ್ಸತ್ನ�ಾನ್ಗ� ಆತನ �ೕಹವ�ಾನ್ಗ� �ಭಜ� �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್
(12:12-13). ��ಾವ್�ಗಳು ಈ ಸಂಗ�ಯನುನ್ ಗುರು���ೂಳಳ್�ೕಕು, ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು, ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ತಮ�ರುವ ಐಕಯ್�ಗನು�ಾರ�ಾ� �ೕ�ಸ�ೕಕು

(ಎ� 4:2). �ೌಲನು ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ�, “�ರ್ಸತ್��
�ೂೕ���ೂಳಳ್ಲು �ಾವ� ಎಷಟ್ರವರು? �ಾವ ಮನುಷಯ್ನನುನ್ ಅ��ಾ�
�ೂಗಳ�ಾರದು”. 14-17
1:14-17 ಮ�ಾತ್ಯ 3:6; 28:19; �ಾಕರ್ 16:16; ಅ�� 2:38 ರ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ
ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ರಕಷ್�ಯ �ಷಯ�ಕ್ ಬಂದ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಮತುತ್ ನಂ��
ಪರ್ಮುಖ �ಷಯಗಳು ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (ಅ�� 17:30; 20:21;
�ೂೕ�ಾ 10:9-10). ಒಂದು�ೕ� ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಅವಶಯ್�ಾ�ದದ್�
(ಇಂದು �ಲವರು ಇದನುನ್ ದೃಢ�ಾ� �ಾ�ಸು�ಾತ್�) �ೌಲನು ಇದರ �ಷಯದ�ಲ್ ಇಂ�ಾ
ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್�ೕ? �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ �ಷಯದ�ಲ್ ಪರ್�ನ್
�ಾಡುವದ�ಕ್ಂತ
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ
ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್ರು
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಾ�
�ೕ�ಸುವ�ೕ �ೌಲ�� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯ�ಾ�ತುತ್. 17-25
1:17-25 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ಷಯ್�� �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ��� (ಮ�ಾತ್ಯ 28:19)
ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವದನುನ್ �ೌಲನು 17�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್ ಅಥ�ಾ
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು
ಎಂಬ
�ಷಯವನುನ್
��ೂೕ�ಸುತತ್ಲೂ ಇಲಲ್. ಅವನು ತನನ್ �ೕ�ಯ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�, ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� –
ಅ�ೕ�ಂದ� ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರುವದು. �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ತನನ್ �ೂೕಧ�ಯ�ಲ್ �ಾನು�ಕ
�ಾನವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಅಂಥ �ಾನವ�
�ಜ�ಾ�ಯೂ ಮೂಖರ್ತನ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (ವ 20)
ಮತುತ್ ಅದರ ಮೂಲಕ �ಾ�ಗೂ �ೕವರ ಕು��ಾದ �ಜ�ಾದ �ಳುವ��ಯನುನ್
�ೂಂದ�ಾರರು ಎಂಬದನೂನ್ ���ದದ್ನು (ವ 21). ಜನರನುನ್ ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್�ಕ್
ನ�ಸಲು �ೕವರು ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಸಪ್ಷಟ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ೕ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (ವ 21,23; 15:1-2; �ೂೕ�ಾ 1:16). �ಾನವ �ಾನ�ಂದ
�ೂೕಧ� �ಾಡುವದೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಲು�ಯ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವದು ಒಂ�ೕ
ಆ��. �ೕವ�� ಇಷಟ್�ಲಲ್� ಇರುವ �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ವನನ್ �ಾವ� �ಾ�ದರೂ,
�ಾನವರ ರಕಷ್�� ಅದ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕಜನ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದೂ ನಮ�
��ಾನ್� �ೂ�ತ್ರುವ �ಷಯ�ಾ��. 18�ೕ ವಚನವ� ಎರಡು �ೕ�ಯ ಜನರ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್� – “�ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್ ಇರುವವರು” ಮತುತ್ “ರಕಷ್� �ೂಂದು�ಾತ್
ಇರುವವರು.” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಲು�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಜನರು �ೂೕರುವ ಮ�ೂೕ�ಾವ�
ಅವರು �ಾವ ಗುಂ�ನವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�. ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್

“�ಾಶ�ಾಗುವವರು” (�ೕ�ಾನ 3:16; ಲೂಕ 19:10) ಎರಡು ಬ�ಯವ�ಾ��ಾದ್� (ವ
22) – ಧ�ೕರ್ಪ�ೕಶವನುನ್ �ಾ�ಸುವ �ಹೂದಯ್ರು ಮತುತ್ ತತವ್ಗಳನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವ
�ಗರ್�ಾ�ಾಧಕ�ಾದ �ರ್ೕಕರು. ಈ ಎರಡೂ ತರಹದ ತರಹದ ಜನ�� �ಲು�ಯ �ಾತು
ಹುಚುಚ್ �ಾ�ಾ��. �ಾ�? �ಾಕಂದ� ಅವ�� ಇದು ಅಥರ್�ಾಗುವ�ಲಲ್ (2 �ೂ�ಂಥ
4:4) ಮತುತ್ ಇದು ಅವಶಯ್ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವ�ಲಲ್ (ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ಾನವನ
�ೕಚ�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರ �ೕಚ��ಾ�� – �ೂೕ�ಾ 8:5-7). ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ
��ಾಚ್�, ಇದು ಅವ�� �ೕ�ಾ�ಲಲ್ (ಅವರು ತಮಮ್�ಲ್�ೕ ��ಾವ್ಸವ�ಳಳ್ವರು ಮತುತ್
ಗ�ರ್ಷಠ್ರು �ಾಗೂ �ಲು�ಯು ಅವರನುನ್ ಧೂ�ನಂ� ತ�ಗ್��ಡುತತ್�). ಇವ�ತ್ಗೂ ಅಂಥ
ಅ�ೕಕ ಜನ��ಾದ್�. ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವದು, �ೕಸ �ಾಡುವದು, ಕ�ಯುವದು, �ಾ�ಾಕ್�ಕ
�ೂೕಗಗ��ಾ� �ೕ�ಸುವದು ಅಥ�ಾ �ಾನವರು ��ರ್�ರುವ ಪರ್��ಗ��
ಅಡಡ್�ೕಳುವದು ಮೂಖರ್ತನ ಎಂದು ಅವರು �ೕ�ಸುವ�ೕ ಇಲಲ್. ಅವ�� (�ೕವರ
�ಾನ�ಾ�ರುವ) �ಲು� (ವ 24) �ಾತರ್�ೕ ಮೂಖರ್ತನ�ಾ��! ಆದ� �ಲವರು
“ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ದ�ಲ್�ಾದ್�” (ರಕಷ್� �ೂಸ ಜನನ�ೂಂ�� �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� –
�ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3-8, ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ �ಾಗೂ ��ಾವ್�ಗಳು ಪರ್�ಾವ
�ಾಥ್ನ�ಕ್ �ೂೕಗುವ ತನಕ ಮುಂದುವ�ಯುತತ್� – �ೂೕ�ಾ 8:23,30). ಅವ��
�ಲು�ಯು �ೕವರ ಶ�ತ್�ಾ�� (ವ 18,24; �ೂೕ�ಾ 1:16). ಅವರು ಅದರ ಶ�ತ್ಯನುನ್
ಅನುಭ���ಾದ್�. ಅದು ಅವರ �ೕ�ತಗಳನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಬದ�ಾ��� (2 �ೂ�ಂಥ
5:17). ಅವ�� ಇದು �ೕವರ �ಾನ�ಾ�� (ವ 24). ನಂ���ಡ� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್� ಇರುವ �ೂೕಕದ ಬು�ದ್ವಂತರು �ಾಗೂ ತತವ್�ಾ�ಗಳ �ಲಸಗ��ಂತಲೂ
�ಲು�ಯ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ೕವರ �ಾನವ� ಅ�ಾರ�ಾದದುದ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು
����ಾದ್�. 19
- 1:19 ��ಾಯ 29:14. 20
1:20 �ಜ�ಾದ �ಾನವ� ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವರ �ೕ�ನ ಭಯ�ಂದ
�ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� ಆದ� ಈ �ೂೕಕದ ಬು�ದ್ವಂತರು, ಪಂ�ತರು �ಾಗೂ �ಾ�ಗಳ�ಲ್
ಇವ�ಗಳು ಇರುವ�ಲಲ್ (�ೕಬ 28:28; �ೕತರ್� 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7 �ೂೕ��).
ಆದದ್�ಂದ ಅವರ�ಲ್ �ಾನದ �ಾರ್ರಂಭ�ೕ ಇರುವ�ಲಲ್. ಆದ� ಇ�ಲ್ ಮುಖಯ್
�ಷಯ�ೕ�ಂದ�
�ೕವರು
ಅವರ
�ಾನವ�ನ್�ಾಲ್
�ಲು�ಯ
ಮೂಲಕ
ಮೂಖರ್ತನವ�ಾನ್� �ಾ��ಾದ್�. �ಲು�ಯು �ಾನವರನುನ್ ರ�ಸುವ �ೕವರ
�ಾಗರ್ಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�� ಮತುತ್ ಈ �ಾಗರ್ದ ಕು�ತು �ೂೕಕದ ಬು�ದ್ವಂತರು
ಒ�ಮ್ಯೂ ಆ�ೂೕಚ� �ಾಡ�ಲಲ್. �ಾನದ �ಾಗರ್ವ� �ಾ�ಗೂ ರಕಷ್�ಯನುನ್

�ೂಡ�ಾರದು. ಅದು �ೕವರ �ಾಗರ್ವಲಲ್. �ೂ�ೂ 2:8 �ೂೕ��. 21
1:21 ಇ�ಲ್ ಮೂರು ಪರ್ಮುಖ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. �ದಲ�ಯ�ಾ�,
�ಾನವರು ತಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ ತತವ್ಗಳು, ಬು�ದ್ವಂ��ಯ ಚಟುವ�� ಅಥ�ಾ ರಹಸಯ್ಕರ�ಾದ
�ಳುವ��ಗ�ಂದ �ೕವರ �ಾನ�ಕ್ ಸಮ�ಾಗ�ಲಲ್. ಆದ� ಇದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದದುದ್
ಉಂ�ಾ�ತು – �ಾನವರ�ಲ್ ಒ�ಮ್ ಇದದ್ �ೕವರ �ಾನವನುನ್ ಅವರು ಕ�ದು�ೂಂಡರು
(�ೂೕ�ಾ 1:21-23 �ೂೕ��). ಎರಡ�ಯ�ಾ�, �ೕವರು �ಲು�ಯ ಕು��ಾದ
�ೂೕಧ�ಯ ಮೂಲಕ ಬು�ದ್ವಂತ�� ಮೂಖರ್ತನ ಎ�ಸುವ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ ಜನರನುನ್
ರ�ಸು�ಾತ್� (ವ 18).
“ಹುಚುಚ್ �ಾತು ಎ���ೂಂ�ರುವ ನಮಮ್ ಪರ್ಸಂಗ”– “ಹುಚುಚ್ತನದ ನಮಮ್ ಪರ್ಸಂಗ”
ಎಂಬದ�ಕ್ಂತಲೂ ಇದು �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ ಉತತ್ಮ �ಾ�ಾಂತರ ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
ವಚನಗಳು 23 ಮತುತ್ 25 �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಸು�ಾ�ಾರ್ ಸಂ�ೕಶವ� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಹುಚುಚ್ತನ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ��, ಆದ� ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ದೃ�ಟ್� ತಮಮ್ನುನ್
�ಾನವಂತ�ಂದು�ೂಳುಳ್ವವ�� �ಾತರ್ ಇದು ಹುಚುಚ್ �ಾ�ಾ��. �ೌಲನ �ಾತುಗಳ
ಅಥರ್ ಇದು�ೕ ಆ��. ಮೂರ�ಯ�ಾ�, ಈ ಪರ್ಸಂಗವನುನ್ ನಂಬುವವ�� �ಾತರ್�ೕ
ರಕಷ್��ಾಗುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 1:16-17). 22
- 1:22 �ಾಕರ್ 8:11; �ೕ�ಾನ 6:30; ಮ�ಾತ್ಯ 12:39-40.
“ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳು”, “�ಾನ”– ಎಲಲ್ವ�ಗ�� �ಾವ�ದು ಮೂಲ ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು
ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್�ೂೕ ಅವ�ಗಳ�ನ್ೕ ಹುಡು�ದರು. �ೕವರು ಇದು ಸತಯ್ ಎಂಬ�ಾ�
�ೕ�ರುವದನುನ್ ಸುಮಮ್� ನಂಬಲು ಅವ�� ಸ�ಾ�ಾನ�ರ�ಲಲ್. 23
1:23 “ಎಡವ�ವ ಕಲುಲ್”– �ಲು��ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ��ೕಯನು ಅವನ ��ೕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ
ಬಯ�ಗ�ಗನು�ಾರ�ಾ� ಇರ�ಲಲ್.
“ಹುಚುಚ್ �ಾತು”– ಅಪ�ಾ�ಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ಲು�� �ಾಕು�ಾತ್�,
�ೕ�ರುವದ�ಂದ �ಲು�� �ಾಕಲಪ್ಟಟ್ ಅಪ�ಾ� ಜನ�� ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಡಲು ಅಥ�ಾ
�ಾವ� ಹುಡುಕುವ �ಾನವನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸಲು �ೕ� �ಾಧಯ್ ಎಂಬದು ಅವರ �ಾದ�ಾ��. 24
1:24 “ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ವರು”– �ೂೕ�ಾ 1:6; 8:30. ವ 24ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ
ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ವರು, ವ 18ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವವ�ಾ��ಾದ್�.
25

1:25 �ೕವರ �ಾನವ� �ಾನವನ �ಾನ�ಕ್ಂತ ಎಷುಟ್ �ನನ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಉನನ್ತ�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��. ��ಾಯ 55:8-9; �ೂೕ�ಾ 11:33-36 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 26

1:26 ಇದು ಆಗಲೂ ಈಗಲೂ ಸತಯ್�ಾ��. �ಾರತದ�ಲ್ಯೂ �ೕವರು ಬು�ಧ್ವಂತರು
ಅಥ�ಾ ಉನನ್ತ ವಗರ್ಗ�ಂದ �ಲವರನುನ್ ಕ���ಾದ್��ೕ �ೂರತು ��ಚ್ನವರನುನ್
ಕ��ಲಲ್. ಬಡವರು ಮತುತ್ ��ಾಯ್ಬು�ಧ್�ಲಲ್ದವರು, �ಳವಗರ್ಗಳವರನುನ್ ಕ�ಯುವದು
ಆತ�� ��ಚ್��ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 11:25-26ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ� ವಗರ್ ಇವ�ಗಳನುನ್ ಆತನು
ದ��ಂದ �ೂೕಡುವ�ಲಲ್. 27-29
1:27-29 �ೕನ�ಯುಳಳ್ವರು ಮತುತ್ ಕ�ಗ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರನುನ್ ತನನ್ ಜನರ�ಾನ್� ಆ�ಕ್
�ಾ��ೂಂಡದದ್ರ�ಲ್ �ಾವ� �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಆತನು
�ಾನವರ ಗವರ್ವನುನ್ ಕ�ಗ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಬಲ �ಾಗೂ ಪರ್�ಾವಗಳ�ಲ್
�ಚಚ್ಳಪಡುವವರನುನ್ ಆತನು ಸ�ಸುವ�ಲಲ್. �� 9:23; �ಾ�ೂೕ 6:16-17; 16:5;
��ಾಯ 1:31; 2:12-18; 13:11; �� 17:5; ಮ�ಾತ್ಯ 18:3-4; �ಾ�ೂೕಬ 4:6
�ೂೕ��. ಆತನು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾವ �ೕ� ಏಪರ್���ಾದ್�ಂದ� �ಾನವರು
�ಾವ�ದರ�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�ಗಳು ಅಪರ್�ೕಜನ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಾವ
�ಾನವನೂ ಆತನ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್ ��ಚ್��ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ 3:27;
ಎ� 2:9. 30
1:30 ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವ�ಾ��ಾದ್� (ಎ� 1:1,4). ತಂ��ಾದ �ೕವರು
ಅವರನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂ�ರುವದ�ಂದ ಅವರು ಅ�ಲ್�ಾದ್�. ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ
ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಮತುತ್ �ತಯ್ತವ್ದ�ಲ್ ಅವರ ರಕಷ್�� ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವ
ಎಲಲ್ವ� ಆ��ಾದ್�. �ೂೕಕ�ಕ್ �ೂ�ತ್ರುವ ಅಥ�ಾ �ೂ�ಾತ್ಗ�ರುವ ಎ�ಾಲ್
�ಾನಗ��ಂತಲೂ �ೕವರು ಉತತ್ಮ�ಾ��ಾದ್� (�ೂ�ೂ 2:2-3,8,9). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಅ�ಯ� ಇರುವ ಬು�ದ್ವಂತನು ಅಥ�ಾ ತತವ್�ಾ��ಂತಲೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ
��ಾಯ್�ಾಯ್ಸ�ಲಲ್ದ ಮತುತ್ �ಳಹಂತದ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಯು �ಜ�ಾ�ರುವ �ಾನವನುನ್
��ಾಚ್� �ೂಂ�ದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�.
“�ೕ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:6; �ೂೕ�ಾ 1:17; 3:21-26; 10:9-10; ���ಪ್ 3:9ರ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ಶು�ಧ್ೕ” ಅಥ�ಾ “ಪ�ಶುದಧ್�”– �ೕ�ಾನ 17:17-19; �ೂೕ�ಾ 1:7ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��.
“��ೕಚ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; �ೕತರ್� 78:35ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾ��ೕ ಇವ�ಗಳು �ಾವ�ವ� ಇರ�ಲಲ್ ಆದ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರು�ಾಗ
ಇವ�ಗಳು �ೂ�ತವ� (ಎ� 1:1,4). 31

1:31 �� 9:24 . �ೕತರ್� 34:2; 44:8�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಕತರ್ನು”– �� 9:24ರ�ಲ್ ಇ�ರ್ಯ ಪದ ��ೂೕವ ಎಂಬ�ಾ��; ಆದ� 1
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ ಅದು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ೂೕವನ
ಪರ್�ರೂಪ�ಾ��ಾದ್�. ಲೂಕ 2:11ರ�ಲ್ ಇದನುನ್ ಕ�ಸುವ ಇತ� ವಚನ�ಾಗಗಳನುನ್
�ೂೕ��.

21
2:1 “�ಾನ”– ಅಂದ� �ಾನವರು �ಾನ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸುವದು. 2
2:2 �ೂೕಕದ �ಾನ �ಾಗೂ ತತವ್ಗ�� ಪರ್�ದಧ್�ಾ�ದದ್ ಅ�ೕ��ಂದ �ೌಲನು
�ೕರ�ಾ� �ೂ�ಂಥ�ಕ್ ಬಂದನು (ಅ�� 17:15; 18:1). ಸು�ಾ�ಾರ್ ಹೃದಯವನುನ್
�ಾ�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಎಷುಟ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್ ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು ನೂತನ�ಾ� ಮನವ��
�ಾ��ೂಂಡನು. ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಹೃದಯವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಆ��ಾದ್�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾನವರ �ಾಪಗ��ಾ� �ಲು�ಯ ಮರಣವನುನ್ ಅನುಭ��ದನು. ಒಂದು�ೕ�
�ಾವ�ಾದರೂ �ೂೕಧಕನು ಇದ�ಂದ ದೂರ �ೂೕದ� ಅವನು �ೕವರ ಪರ್ಕಟ�ಯ
ಮುಖಯ್ �ಷಯ�ಂದ�ೕ ದೂರ �ೂೕಗುವವ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ದುಬರ್ಲ ಮತುತ್
ಪ��ಾಮ�ಾ��ಲಲ್ದ �ೕ�ಯನುನ್ �ೂಂದುವ ಅ�ಾಯ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗು�ಾತ್� (ಆದ�
ಅದು ಮನುಷಯ್ರ ದೃ�ಟ್� �ಾತರ್ ಸಫಲ�ಾ� �ಾಣು�ಾತ್ ಇರುತತ್� ಅ�ಟ್). 3
2:3 �ಾನವರು ನನ� ಏನು �ಾಡುವ�ೂೕ ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು ಭಯಪಡ�ಲಲ್.
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ರುವ ಜನರು, ಅ�ೕ�ಯ “ಬು�ದ್ವಂತರ” �ಾ� ಸು�ಾ�ರ್� ವಯ್ತಯ್ಸಥ್�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೕ�ೂೕ ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ ಅವ�� �ೂರ� ಇರುವದ�ಂದ ತನನ್ �ೂೕಧ�
�ಫಲ�ಾಗುವ�ೕ�ೂೕ ಎಂಬ�ಾ� �ಾತರ್�ೕ ಆತನು ಭಯಪಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಬಲ�ೕನ�
ಮತುತ್ ನಡುಗು�� �ಾವ��ೕ �ೂೕಧಕನ�ಲ್ದದ್ರೂ ಅವ�ಗಳು ಸವ್-ಆತಮ್��ಾವ್ಸ,
ಬು�ದ್ವಂ��ಯ �ೕ� ಆತು�ೂಳುಳ್�� ಅಥ�ಾ �ಂ��ಲಲ್ದ ಮ�ೂೕ�ಾವ��ಂತ
ಉತತ್ಮ�ಾದ�ಾದ್��. 2 �ೂ�ಂಥ 12:9-10�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 4
2:4 1:17 �ೂೕ��. ಅವಶಯ್ಕ� ಇ� ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸು�ಾಗ �ೌಲನು ಬು�ದ್ವಂತ
�ಾಗೂ ಮನ���ಸುವಂಥ �ಾತುಗಳ�ಾನ್ಡುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ನು (ಅ��
17:22-31). ಆದ� ಪರ್ಸಂಗದ�ಲ್ ಸ��ಾದ ಸಂ�ೕಶ �ಾಗೂ ಅದನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸಲು
�ೕವ�ಾತಮ್ನ ಶ�ತ್ ಎರಡು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ�ಗಳು ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ��ಾನ್�
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಆದ� ಸ��ಾದ ಸಂ�ೕಶ�ದದ್ರೂ �ೕವರ ಶ�ತ್ಯ �ೂರ��ದದ್�
ಜನರನುನ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ �ಷಯಗ�� ನ�ಸ� �ೂೕಧಕರು �ೂೕಲುವ �ಾಧಯ್�ಯೂ

ಬಹಳ�ಾ��. ಲೂಕ 24:49; ಅ�� 1:8; ಎ� 5:18 ಸಹ �ೂೕ��. ಜನರು �ೂೕಧಕನ
�ಾನ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಚ್ತುಯರ್�ಂದಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವ
ಮೂಲಕ ರಕಷ್� �ೂಂದು�ಾತ್� ಮತುತ್ ನಂ��ಯ�ಲ್ ಬಲ�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 5
2:5 �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯನುನ್
ಉಂಟು�ಾಡ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ತಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ �ೂೕಧಕನ �ಾನ ಅಥ�ಾ
�ಾ�ಾಚ್ತುಯರ್
ಅಥ�ಾ
ಮನ���ಸುವಂಥ
ಅವನ
�ಾದಗಳ
�ೕ�
���ೂ���ೂಳುಳ್ವ�ಾದ�; ಅದು �ೕವಲ �ಾ�ಾರಣ�ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ರಕಷ್��
�ೕ�ಾ�ರುವಷುಟ್ ನಂ�� ಇರುವ�ಲಲ್. �ರ್ೖಸತ್ ನಂ��ಯು ಯುಕತ್�ಾದ�ಾದ್�� ಆದ�
�ಾರಣಗ�� �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ತ�ಾ�ರುವ �ಾದಗ�ಂದ �ಾರ ಹೃದಯದ�ಲ್ಯೂ �ೂಸ
�ೕವನ �ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ �ೕವರು
ಕಳು�ಸುವ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಗೂ ಆತನ �ಲು�ಯ ಬ�ಗ್
ಪರ್ಚುರಪ�ಸ�ೕಕು. 6-7
2:6-7 �ಾನು ಅ�ಾಯಕತನವನುನ್ �ೂಗಳು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಅಥ�ಾ �ಾನದ �ಷಯ�ಕ್
ಬರು�ಾಗ ��ಾವ್�ಗಳು ಏನೂ ಅಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು ತನನ್ �ೂೕಧಕರು
��ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು ಎಂಬದು �ೌಲನ ಆ�ೂೕಚ��ಾ��. ಈ �ೂೕಕದ ಬು�ದ್ವಂತರು
ಮತುತ್ ಪರ್�ಾ� ಜನ�� �ೂ�ತ್ಲಲ್ದ ರಹಸಯ್�ಾದ �ಾನವನುನ್ ಅವರು �ೂಂ��ಾದ್�
(1:30; �ೂ�ೂ 2:2-3). “�ಾನದ” �ಷಯದ�ಲ್ �ೕತರ್� 51:6; 90:12; 111:10;
�ಾ�ೂೕ 1:7,20; 2:1-6; 3:13; 8:1-36; 9:10; ಎ� 1:17; �ಾ�ೂೕಬ 1:5 ಸಹ
�ೂೕ��. ಜಗದುತಪ್�ತ್� �ದಲು �ೕವರು ತನನ್ ಜನರನುನ್ ���ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್
ಆ���ೂಂಡನು (�ೂೕ�ಾ 8:29-30) �ಾಗೂ ಅವ�� ಉನನ್ತ�ಾದ �ಾನ�ರ�ೕ�ಂದು
ಅಂದ� �ೕವರು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ �ಳುವ�� ಇರ�ೕ�ಂದು ಪರ್��ಠ್�ದನು. 8
2:8 “ಮ��ಯುಳಳ್ ಕತರ್ನು”– �ೕವ�� �ಾತರ್ �ೂಡ�ಾ�ದದ್ �ೕ�ರ್�ಯನುನ್
�ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ��ೂೕವ �ೕವರು “ಪರ್�ಾವವ�ಳಳ್ ಅರಸನು”
ಎಂದು �ೕಳುವ �ೕತರ್� 24:10�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ��ೕ ಅ�� 7:2;
�ಾ�ೂೕಬ 2:1 ಸಹ �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ��ೂೕವನು ಎಂದು �ೕಳುವ
ಮ�ೂತ್ಂದು ವಚನ�ಾಗ ಲೂಕ 2:11. �ಾನವರು �ೖ�ೕಕ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಲು��
ಏ��ದರು ಎಂಬ �ಷಯವ� ಅವ�� �ೕವ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ೕವರ �ಾನ�ಾಗ�
�ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್ ಎಂಬ �ಷಯವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�. 9
2:9 ��ಾಯ 64:4 ರ�ಲ್ಯೂ ಇ�ೕ �ಾಕಯ್ ಇ� ಆದ� ಪದಗಳು �ೂಂಚ ಬದ�ಾ��.
10

2:10 �ೌಲನು �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವ �ಾನವನುನ್ �ಾನವನ ಬು�ದ್ ಅಥ�ಾ
ತ�ಾವ್ನು�ಾರ�ಾದ �ಾರಣಗ�ಂದ ��ಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಧ�ಾರ್ಗಳ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ
ಆಧಯ್ತಮ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅ�ೕಂ�ರ್ಯಗಳ�ಲ್ ಹುಡು�ದ� �ಗುವ�ಲಲ್. �ೕವರು ತನನ್
ಆತಮ್ದ ಮೂಲಕ ಅದನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸು�ಾತ್�. �ೕ�ಾನ 16:13-15�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ �ೕವರ ಆತಮ್ವನುನ್
ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. 11
2:11 �ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ�ಸ� �ೂೕದ� ಆತನು ಏನು �ೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾ�ಂದಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್, ಆದ� ಪ��ಾರ್ತಮ್�� ಅದು �ೂ�ತ್ರುತತ್�
�ಾಕಂದ� ಆತ�ೕ �ೕವ�ಾ��ಾದ್�. ಈ �ಾಕಯ್ ನಮ� ಕ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ೕವರ ಆತಮ್ನು
ವಯ್�ತ್ಗತವಲಲ್ದ
ಪರ್�ಾವ
ಅಥ�ಾ
ಶ�ತ್ಯಲಲ್.
ಆತನು
ವಯ್�ತ್�ಾ�ದುದ್
�ಳುವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ನಮ� ಪರ್ಕಟಪ�ಸು�ಾತ್� (ವ 10). 12
2:12 �ೂೕಕವ� (ಹುದು�ಾ� �ಾಪದ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾನವ ಕುಲವ�)
�ೕವ�ಾತಮ್�ಲಲ್�ಾದ್�� ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ದ �ಥ್�ಯ�ಲ್�
(�ೕ�ಾನ 14:16-17). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ ಆತಮ್ನನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ��ಾದ್� (ಅ�� 2:38; 5:32; ಗ�ಾ 3:14; ಎ� 1:13), ಮತುತ್ ಇತರರು
��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಆಗದ �ಷಯಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಂ��ಾದ್� (ವ 14). 13
2:13 �ೌಲನು “�ಾತುಗ��” �ೂ�ಟ್ರುವ ಆದಯ್�ಯನುನ್ ಗಮ���. �ೕವರ ಆತಮ್ನು
ಅ��ಸತ್ಲ�� �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುವ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್ದದ್�ೕ �ೂರತು
�ೕವಲ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ರುವ ಹುದು�ಾದ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನನ್ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 4:4; 5:18; 2
�� 3:16�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಆತಮ್ ಸಂಬಂಧ�ಾದವ�ಗಳನುನ್ ಆತಮ್��”– �ರ್ೕಕ್ ನ�ಲ್ ಈ ಪದಗಳನುನ್ ��ಧ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು, ಆದ� �ೕ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಾಂತರ�ೕ ಈ
�ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಬರಹ�ಾರ�� ಉತತ್ಮ�ಂದು �ೂೕ��. ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� ಇದು “ಆತಮ್
ಸಂಬಂಧ�ಾದವ�ಗಳನುನ್ ಆತಮ್�ೂಂ�� �ೂೕ�ಸುವದು (ಅಥ�ಾ �ವ�ಸುವದು ಅಥ�ಾ
ಒಟುಟ್ಗೂ�ಸುವದು – �ರ್ೕಕ್ ಪದ ಮೂರೂ ಅಥರ್ಗಳನುನ್ �ೂಡುತತ್�).
“ಸಂಬಂಧ�ಾದವ�ಗಳು” ಎಂಬ ಪದ ಪ�ೂೕಕಷ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಸ��ಾದ ಕನನ್ಡದ
�ಾಕಯ್ವ�ಾನ್� �ಾಡ�ೕಕು. 14
2:14 1:18,23; �ೂೕ�ಾ 8:5-8 �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕವರ ಸತಯ್ಗಳನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡು
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಾದ�
�ೕವ�ಾತಮ್�ೕ
ನಮ�
ಕ���ೂಡ�ೕ�ಾದದುದ್ ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾಗುತತ್�. ಆದದ್�ಂದ ಎ� 1:15-19.

“�ಾರ್ಕೃತ” = ರಕಷ್��ೂಂ�ಲಲ್ದವರು. 15
2:15 1 �ೕ�ಾನ 2:20,27; �ೕ�ಾನ 3:8. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ
ಆತಮ್�ಂದ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾದ ನಂತರವ�ಟ್ೕ �ಾಯರ್ಗಳ �ಾಗೂ ಜನರ �ಜ�ಥ್�ಯನುನ್
�ೂೕಡಲು ಶಕತ್�ಾಗು�ಾತ್�. ಆದ� ಆತಮ್�ಲಲ್� ಇರುವವರು �ರ್ಸತ್ನ ಜನರನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಾರರು ಆದದ್�ಂದ ಅವರನುನ್ ಸ��ಾ� ��ಾರ� �ಾಡಲು
ಆಗದವ�ಾ��ಾದ್�. ಸ��ಾದ �ೕಪ�ರ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ��ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರ�ೕಕು,
ಆದ� ಸಹಜ�ಾ� ಈ ಗುಣ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ��ೕ �ಾರ�ಲ್ಯೂ ಇಲಲ್.
“��ಾ�ಸು�ಾತ್�”, “��ಾ���ಾದ್�”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ 14�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಇ�ೕ
ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಇ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ ವಸುತ್�ನ
ಅಹರ್� ಅಥ�ಾ ಸತಯ್ವನುನ್ ದೃಢಪ�ಸುವ�ಾ��. 16
2:16 ��ಾಯ 40:13. ಇದನುನ್ �ೕ� �ೕ�ರುವ ಸತಯ್ಗ�� ಪ��ಾ�ಯ�ಾನ್�
�ೂಡ�ಾ��. �ಾರ್ಕೃತ ಮನುಷಯ್ನು (�ೕವ�ಾತಮ್ ಇಲಲ್ದವನು) �ೕವರ ಮನಸಸ್ನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಾರನು ಆದದ್�ಂದ ��ಾವ್�ಗಳ ಮನಸಸ್ನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು
ಅವ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್. ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ ��ಾವ್�ಗಳು �ೂೕಕದ ಜನರ �ಾ� ಆ�ೂೕಚ�
�ಾಡಲು ಆಗದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅವರು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಮನಸಸ್ನುನ್
ಹಂ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಇದರ ಅಥರ್ �ರ್ಸತ್�� �ೂ�ತ್ರುವ �ಷಯಗ�ಲಲ್ವ� ��ಾವ್�ಗ��
�ೂ�ತ್ರುತತ್� ಎಂಬದಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ರ್ಸತ್ನು ಅವರ�ಲ್�ಾದ್�
ಮತುತ್ ಅವರು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�, ಅವರು �ೕವರ ಸತಯ್ದ
ಮೂಲ�ಾ��ಾದ್�, ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲುಅ ಅತನು ಅವರನುನ್
ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�. ಅ��ಸತ್ಲರು ಮತುತ್ ಪರ್�ದಧ್ �ಾಗೂ �ಾನವ�ಳಳ್ �ರ್ೖಸತ್ �ಾಯಕರ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾತರ್ ಇದು ಸತಯ್�ಾ���ೕ? ಇಲಲ್, ಇದು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ರುವ ಎ�ಾಲ್
��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಸತಯ್�ಾ�� (1:26-28). ��ಾಯ್�ಾಯ್ಸ, ಪರ್�ದಧ್�ಾದ
ಬು�ದ್ವಂ��ಯ �ಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ �ಾನು�ಕ �ಾನ ಇವ�ಗ�ಗೂ ಅದಕೂಕ್
ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. �ೕವರ ಆತಮ್ನು �ಾನವನ ಆತಮ್�ಕ್ �ಳುವ��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� – ಇದು
ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��. ಈ ವಚನ�ಾಗ�ಾದಯ್ಂತ �ೕವರ ಆತಮ್ನು
ಮನುಷಯ್ನ ಆತಮ್�ಕ್ಂತ �ನನ್�ಾ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. ಇದು ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ
�ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ �ೂೕಧ��ಾ��. �ೕ�ಾನ 14:17; �ೂೕ�ಾ 8:9,16; ಗ�ಾ 3:2;
ಎ� 4:18; ಯೂದ 19 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
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3:1 “�ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ನ���ೂಳುಳ್ವವರು”– �ೕವ�ಾತಮ್�ಲಲ್ದವ�ಲಲ್�ೂಂ��
�ೂೕ��ದ� ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ��ಾದ್� (2:14-16; �ೂೕ�ಾ 8:5-9).
ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್�ೕ �ಲವರು ಇತರ��ಂತ �ಚುಚ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಮತುತ್
�ಲವರು, ದು�ಾದೃಷಟ್�ಾ�, ತಮಮ್ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವಗಳ�ನ್ೕ ಅನುಸ�ಸುವ �ೂೕಕದ
ಜನರ �ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಪ��ರ್�ಾ� �ೕಳ�ೕ�ಾದ� �ೂ�ಂಥದ ��ಾವ್�ಗಳು
�ೕ��ೕ ಇದದ್ರು. ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವ�ಾದ� ಅವ�ನೂನ್ ಎ�ಕೂಸುಗ�ಾ�ದದ್ರು
ಮತುತ್ ಅವ�� �ೕವರ ಕು��ಾದ ಆಳ�ಾದ �ಷಯಗಳನುನ್ ಕ�ಸಲು �ೌಲ�� ಆಗ�ಲಲ್
(2:6; ಇ�ರ್ 5:11-14�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
“�ಾರ್ಪಂ�ಕರು” ಅಥ�ಾ “ಶ�ೕರದನು�ಾರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವರು”– ಸಹಜ�ಾ�
ತಮಮ್ ಹ�ಯ ಅ��ೕಯ�ಯ ಸವ್�ಾವ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುವವ�ಾ��ಾದ್�. 2:14 ಮತುತ್ 3:1
ರ�ಲ್ �ೌಲನು ಮೂರು �ೕ�ಯ ಜನರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. “�ಾರ್ಕೃತರು” ಎಂದ�
�ೕವ�ಾತಮ್ ಇಲಲ್� ಇರುವವರು. “ಆ�ಮ್ೕಕರು” ಎಂದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್
�ೂಂ�ರುವವರು ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ನ���ೂಳುಳ್ವವರು. ಮತುತ್ �ಾರ್ಪಂ�ಕರು
�ೕವ�ಾತಮ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರೂ �ಲ���ಮ್ ತಮಮ್�ಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್�ಲಲ್ದ �ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 3
3:3 ಅವರು “�ಾರ್ಪಂ�ಕರು” ಎಂಬದ�ಕ್ ಇ�ಲ್ ಸೂಕತ್ ಪ��ಾ���. �ಾಕಂದ�
��ಾವ್�ಗಳ ನಡು� �ೂ�ಟ್�ಚುಚ್ ಮತುತ್ ಜಗಳ �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ಬರುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ಜನರ�ಲ್ರುವ ಅ��ೕಯ�ಯ ಸವ್�ಾವ�ಂದ ಬರುತತ್� (ಗ�ಾ 5:19-20; �ಾ�ೂೕಬ
3:14-18). �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�� ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ ಜನರ �ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್ಲು
�ಾವ��ೕ ಅ��ಾರ�ಲಲ್. ಅವರು �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ �ೂಂ�ರುವ �ೕವರ ಪ�ಶುದಧ್
ಜನ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಉನನ್ತ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸಲು ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್�ಾದ್�. 4
3:4 1:11-12 �ೂೕ��. ಇಂ�ಗೂ ಅ�ೕಕ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ಶ�ೕ�ಾ�ೕನ ಸವ್�ಾವ
ಮತುತ್ �ಾರ್ಪಂ�ಕ�ಯನುನ್ ತಮಮ್ ಜಗಳಗಳು, ತಮ ಗುಂಪ� ಅಥ�ಾ ಸ� ಅಥ�ಾ
ಸಂ�ಥ್ಗಳ�ಲ್ನ ಗವರ್ ಮತುತ್ �ಾನವ�� ಮ��ಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸುವ ಮೂಲಕ
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. 5-9
3:5-9 ಕತರ್ನು �ಾತರ್�ೕ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರು�ಾತನು ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಕಯ್ವನುನ್
�ೂೕ�ಸುವವರು �ಾಗೂ ಉಪ�ೕ�ಸುವವ�ಲಲ್ರೂ �ೕವಲ �ೕವಕ�ಾ��ಾದ್��ೕ
�ೂರತು, ತಮಮ್�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ೕಲು ಇಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು ��ಾವ್�ಗಳು
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು (ವ 7). ಕತರ್ನು �ೕ��ೕ� �ೕವಕ�� ��ಧ �ಲಸಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�
(ವ 5), ಮತುತ್ �ಲಸವನುನ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�ಸುವವನು �ೕವ�ಾ��ಾದ್��ೕ �ೂರತು

ಮನುಷಯ್ರಲಲ್ (ವ 7). ಸತಯ್, ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನ ಮತುತ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗ�� �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ
ಮೂಲ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರ ನಂ�ಗಸತ್ �ೕವಕ�ಾದ �ೌಲ ಮತುತ್ ಅ���ೂಲ್ೕಸನು ಒಂ�ೕ
ಉ�ದ್ೕಶವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು (ವ 8), ��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್
ಒಂ�ೕ ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ ಹೃದಯ�ಂದ ಎಲಲ್ರನೂನ್ ಅಂ�ೕಕ��ೂಳಳ್�ೕಕು (1:10),
ಆದ� �ಾರ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ �ಪ�ೕತ�ಾ� ಮುಂದುವ�ಯ�ಾರದು. 7
3:7 “ಏ�ೕಆದರೂ”– �ೕವರ �ೕವಕನು �ಾ�ೕ ಆದರೂ ತನನ್ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ
�ೕ�ಯ ಅ��ಾರ್ಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಇ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕಳ�ಾ��.
15:9; 2 �ೂ�ಂಥ 3:5; ಎ� 3:8; 1 �� 1:15�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ��ೕ
��ೕ 3:11; �ಾಯ್ಯ 6:15; �� 1:6 ಸಹ �ೂೕ��. �ೌಲನು ಮಹ�ಾದ
ಫಲವಂತ�ಾ�ರಲು ಹಲವ� �ಾರಣಗಳ�ಲ್ ಇದೂ ಸಹ ಒಂ�ಾ��. ಮನುಷಯ್ರ �ೂಗ��
ಅಥ�ಾ ದೂಷ�, �ೌರವ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಾ�ಾನದ ಬ�ಗ್ ಅವನು �ಜ�ಾ�ಯೂ
�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. �ೕನ�ಯುಳಳ್ ಆತಮ್�ಂದ �ೕವರ �ೕ� �ಾಡ�ೕ�ಂಬ�ೕ
ಅವನು ಏ�ೖಕ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ತುತ್. 8
3:8 ವಚನ 14. 9
3:9 “�ೕವರ �ೂ� �ಲಸದವರು”– �ೕವರ �ೕವಕರು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ��
�ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್�, �ೕವರ ಪರ್��ಾರ್ತಮ್ನು ಅವ�ೂಳ� �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್
ತಂ�ಯ �ಲಸವನುನ್ ಅವರು �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಇದ�ಕ್ಂತ �ೌರವವ�ಳಳ್,
ಪರ್�ಾವವ�ಳಳ್, ��ಯುಳಳ್ �ಲಸ �ೕ� �ಾವ��ಾದರು ಇ��ೕ?
“�ೕವರ �ೂಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 13:24.
“�ೕವರ ಕಟಟ್ಡ”– ವ 16; ಎ� 2:19-22; 1 �ೕತರ್ 2:5. 10
3:10 7�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೌಲನು �ಾನು ಏನೂ ಅಲಲ್ದವ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�.
�ಾನು �ೕವರ ಕೃ��ಂದ�ೕ �ರ್ಸತ್ನ �ಾಸ�ಾ� ಇ��ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ��ದ್ೕ�
ಎಂದು ಅವನು ಇ�ಲ್ �ೕ��ಾದ್�. �ೕವರು ಉ�ತ�ಾ� ಅವ�� �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್
ಅವ�ಾಶಗಳನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. �ಾ��ೕ 2 �ೂ�ಂಥ 3:5-6 �ೂೕ��.
“�ಾನು ಅ�ತ್�ಾರ �ಾ��ನು”– �ೌಲನು �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾರ್ರಂ��ದನು
(ಅ�� 18:1). ಅವನು �ಾ�ದ ಅ�ತ್�ಾರದ �ೕ� ಇತರರು ಕಟುಟ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು. 11
3:11 ��ಾಯ 28:16; ಅ�� 4:11; ಎ� 2:20; 1 �ೕತರ್ 2:6. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಕು��ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಮತುತ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೌಲನು
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ ಅ��ಾಯವನುನ್ �ಾ�ದನು, �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಶ�ತ್ಯು ಅವನ ಮೂಲಕ
�ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ದ�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂದಲು ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್

ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. �ೌಲನು �ೂ�ಂಥ�ಂದ �ೂರಟ ನಂತರ, ಇತರರು
��ಾರ್ಣ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಮುಂದುವ��ದರು. 12
3:12 ಕಟುಟ್ವವರು ಒಂದು�ೕ� ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ದುದ್, �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ರುವ
��ೕಪಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುವವ�ಾ�ದುದ್, ಅಮೂಲಯ್�ಾದ ರತನ್ಗಳ �ಾ� ಅದನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�.
ಆದ�
ಕಟುಟ್ವವರು
ಒಂದು�ೕ�
�ಾರ್ಪಂ�ಕ�ಾ�ದುದ್
ನಂ���ಲಲ್ದವ�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡ� (ವ 3) ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗನು�ಾರ
ಕ�ಟ್ದ�, ಅದು ಕ�ಟ್�, ಆಪ� ಅಥ�ಾ ಹುಲುಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವದ�ಕ್
ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಶ�ೕರದನು�ಾರ�ಾ� ಬರುವ �ಾಯರ್ಗಳು, ಸ��
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವ�ಗ�ಾ�ದುದ್, �ಾವ� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮದ�ಲ್ �ಾ��ದ್ೕ�
ಅಂದರೂ, �ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯ �ನದ�ಲ್ ಏನೂ ಅಲಲ್ದವ�ಗ�ಾ�ರುತತ್�. (ಸ�ಗಳ�ಲ್
ಇಂದು ಇಂಥ ಪರ್ಯತನ್ಗಳು ನ�ಯು�ಾತ್ ಇಲಲ್�ೕ?) ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ
ನ�ಯುವ �ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� ಆ �ನದ�ಲ್ ಆಗುವ ಪ�ೕ�ಯನುನ್ ಜ�ಸುತತ್�. 13
3:13 “�ನ”– �ೕವರು ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕವಕರ �ಲಸವನುನ್ ��ಾ�ಸುವ �ನವ� ಬರುತತ್�
ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�. 13�ೕ ವಚನವ� �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಅದು ಪರ್ಕ�ಸುವಂಥ,
ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಮತುತ್ ಪ�ೕ�ಸುವ �ಾಯ್ಯ��ಾರ��ಾ�ರುತತ್�. ಆ �ನದ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು
ಎಷುಟ್ �ಾಯರ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ೕ�
�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುತತ್�. �ೕವರ �ಂ�ಯ ಪ�ೕ�ಯ ಎದು�ನ�ಲ್
ಉತತ್ಮ�ಾ� �ಾ�ಸುವ �ಾಯರ್ ಪರ್ಮುಖ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಪ�ೕ�ಯ ನಂತರ
ಉ�ಯುವ��ೕ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುತತ್�. �ೕವ�ೕವಕರು �ಾವ �ೕ�ಯ ಆದರ�, �ೖವ
ಭ�ತ್ ಮತುತ್ ನಡುಗು���ಂದ (2:3) ತಮಮ್ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು. 14
- 3:14 ಮ�ಾತ್ಯ 16:27; 2 �ೂ�ಂಥ 5:10; ಪರ್ಕ 22:12. 15
3:15 “ಸಂಬಳವ� ನಷಟ್�ಾಗುವದು”– ಅಂದ� ಅವ�� �ೂರಯ�ೕ�ಾದ
ಬಹು�ಾನಗಳು ನಷಟ್�ಾಗುವವ�. 2 �ೕ�ಾನ 8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಂ�”– 1 �ೕತರ್ 4:17-18�ೂಂ�ೂ� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 16
3:16 ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗ�ಾ� �ೕವರ
ಆಲಯ�ಾ��ದ್ೕ�. �ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್ ಆ�ಾಧ�ಗಳು ನ�ಯು�ಾತ್ ಇರುತತ್� ಮತುತ್
�ೕವ�� �ಾ��ಗಳನುನ್ ಸಮ�ರ್ಸ�ಾಗುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 12:1-2; ಇ�ರ್ 13:15-16; 1
�ೕತರ್ 2:5). �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�ಯು ಅ�ಲ್�ೕ ಇರುತತ್� (�ೕತರ್� 11:4; �ೕ�ಾನ
17:23; ಅ�� 2:4; �ೂೕ�ಾ 8:9). �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾತರ್�ೕ ಈಗ ಭೂ�ೂೕಕದ
�ೕ�ರುವ �ೕವರ ಆಲಯ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅವರನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವರು

�ಾನವರು �ಾ�ರುವ �ೕ�ಾಲಯಗ�� �ೂೕಗು�ಾತ್�, ಆದ� ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ೕವರು
ಇರುವ�ಲಲ್ (ಅ�� 17:24). 17
3:17 “���ದ�”, “��ಸುವನು”– ಇ�ೕ ಒಂ�ೕ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಎರಡು ಸಲ
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಇದ�ಕ್ ಇನೂನ್ �ಲವ� ಅಥರ್ಗ�� – ಭರ್ಷಟ್, �ಾಯ, �ಾಳು ಅಥ�ಾ
�ಾಶ. �ೂ�ಂಥ ಸ� ಮತುತ್ ಇನೂನ್ ಅ�ೕಕ ಸ�ಗ�� �ೂಂದ� �ೂ�ಟ್ರುವ ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕರನುನ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು – �ೂೕ�ಾ 16:17-18.
��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ ಆಲಯವನುನ್ �ಾಳು�ಾಡೂವ�ಲಲ್ – ಅವ�ೕ �ೕವರ
ಆಲಯ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಇತರರು ಅವರನುನ್ �ಾಳು�ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೌ�ಕ �ಾನವನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ �ರ್ಸತ್ನ
�ಲು�ಯನುನ್ ಕ�ಗ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ರುಚು�ಾತ್ ಇದದ್ರು
ಎಂಬದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕಚ�ಸುತತ್�. 2 �ೂ�ಂಥ 11:4,13-15,18 �ೂೕ��. ಅವರು
�ೂಡುವಂಥ �ೂೕಧ�ಗಳು �ೕವರ ಆಲಯ�ಕ್ �ಾಯಗಳನುನ್ �ಾಡುತತ್�. ಇದಲಲ್�
�ೕವರ ಪ�ತರ್�ಾದ �ಲಸವನುನ್ �ಾಳು �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವ�ೂಂ�� �ೕವರು
ಗಂ�ೕರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ದೃಢ�ಾ� �ೕಳಬಹುದು. 18
3:18 “�ಾವನೂ ತನನ್ನುನ್ �ಾ�ೕ �ೕಸ�ೂ�ಸ�ರ�”– 6:9; 15:33. “�ಾ�”
ಜನರು �ೌ�ಕ �ಾನದ �ಂ� �ೂೕಗ� ಅದನುನ್ ��ಾಕ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ಾಗ �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಾ�ಗ�ಾಗು�ಾತ್�. ಆದ�
�ೌ�ಕ �ಾನದ �ಂ� �ೂೕಗುವವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್
ಮೂಖರ್�ಾ��ಾದ್� (1:18). 19
- 3:19 1:20; �ೕಬ 5:13 �ೂೕ��. 20
3:20 �ೕತರ್� 94:11.
ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ಾನವ� ಅ�ಥ್ರ ಮತುತ್
ಮೂಖರ್ತನ�ಾ�ರುವದ�ಂದ �ಾವ� ಅದನುನ್ ��ಾಕ�ಸ�ೕಕು. 21
3:21 ವಚನ 4; 1:12,29,31. �ಾನವರು �ೕವರ �ೖಗಳ�ಲ್ �ಾಧನಗ�ಾ��ಾದ್�.
�ಾಧನಗಳನುನ್ ಉಂಟು�ಾ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವ �ೕವ�� ಎ�ಾಲ್
ಮ��ಯು ಸಲಲ್�ೕ�ೕ �ೂರತು �ಾಧನಗ�ಗಲಲ್. 22
3:22 ��ಾವ್�ಗಳ ಪರ್�ೕಜನ�ಾಕ್� �ೕವರು ತನನ್ �ೕವಕರನುನ್ �ೕಮಕ �ಾ��ಾದ್�
(ವ 5; ಎ� 4:11-13). ಇ�ೕ �ೂೕಕ�ೕ �ೂಲ�ಾ�ದುದ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಅದ�ೂಳ�
�ಡಲಪ್�ಟ್�ಾದ್�, ಅವ�� �ೕರನುನ್ �ಾ� ��ಸ�ಾಗು�ತ್�. ಸದಯ್ದ ಈ �ೂೕಕದ
ನ�ಯುವ �ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� ಅವರ �ತ�ಾಕ್��ೕ ನ�ಯುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:28).
ಮರಣವ� ಅವರ�ಾದ್�� – ಇದು ಕೃ�ಾವರ�ಾ�ದುದ್ ಅವರನುನ್ ಮತಯ್ರ್ �ೕಹ�ಂದ

�ಡುಗ� �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಪ �ಾಗೂ ಕಷಟ್ಗ�ಂದ
��ೕ�ಸುತತ್�.
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್��
ಮರಣವ�
ಉನನ್ತ�ಾ�ರುವ,
ಉತತ್ಮ�ಾ�ರುವ �ೕವ�ೂಂ��ನ �ೕ�ತ�ಕ್ ನ�ಸುವ �ಾ��ಾ��. ಭ�ಷಯ್ದ
�ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� ಅವರ�ಾದ್�� – ಅವರು �ೕವರ �ಾಧಯ್ಸಥ್�ಾ��ಾದ್�, �ರ್ಸತ್�ೂಂ��
ಸಹ�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 8:17; ಮ�ಾತ್ಯ 5:5; ಎ� 1:14; ಪರ್ಕ 21:7).
�ೕ�ರು�ಾಗ ಮನುಷಯ್ರ�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡುವದು, ಒಬಬ್��ಂತ ಒಬಬ್ರು ��ಚ್ನವ�ಂದು
��ಾತ್ಡುವದು �ಾ�? 23
3:23 ��ಾವ್�ಗಳು ಮನುಷಯ್�� �ೕ�ದವರಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ರ್ಸತ್�� �ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್�
(�ೕ�ಾನ 6:37,39; 17:6). ಅವರು ಆತನ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ �ಚಚ್ಳಪಡ�ೕಕು (1:31).
“�ರ್ಸತ್ನು �ೕವ�� �ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್�”– 11:3; 15:28; ಮ�ಾತ್ಯ 3:17; �ೕ�ಾನ
3:16; 14:28.

41
4:1 2:7; 3:5,10; �ೂೕ�ಾ 16:25; ಗ�ಾ 1:11-12; ಎ� 3:2-3 �ೂೕ��. �ೌಲನು
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಇತ� ಅ��ಸತ್ಲರು ತಮಮ್ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ೕ
ಕಂಡು��ಯ�ಲಲ್. �ೕವರು ಅದನುನ್ ಅವ�� ಪರ್ಕ�� ಅವ�� ಒ�ಪ್�ದನು. ಈ ಸತಯ್ದ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ಎಲಲ್ರೂ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಬಯ�ದನು. 2
4:2 �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಲಲ್ರ�ಲ್ಯೂ ನಂ�ಗ�ತ್� ಖ�ಾಡ್ಯ�ಾ� ಇರ�ೕಕು. ಮ�ಾತ್ಯ
24:45; 25:21,23; ಲೂಕ 16:10; 19:17 �ೂೕ��. 3-4
4:3-4 �ೌಲನು ತನನ್ ನಂ�ಗ�ತ್�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂ�ಂಥವರು �ಾ�ದ �ೕ�ರ್ನ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಚುಚ್ �ಂ�ಸ�ಲಲ್. ಅವನು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಾ�ದದ್��ೕ �ೂರತು ಅವರ
�ೕವಕನಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅವನನುನ್ ಕಳು��ದದ್ನು ಮತುತ್ ಏನನುನ್
�ೂೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಅವ�� �ೕ�ದದ್�ೕ �ೂರತು ಅವರು �ೕ�ರ�ಲಲ್. ಅವನು �ರ್ಸತ್��
�ಕಕ್ �ೂಡುವವ�ಾ�ದದ್�ೕ �ೂರತು ಅವ�ಗಲಲ್. �ೂೕ�ಾ 14:10-12�ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವನು �ಾ�ಾ��ೕ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಅದು ಅವನ
�ಲಸವಲಲ್ ಮತು �ಾವನೂ ತನನ್ನುನ್ ಸ��ಾ� �ೕಪ�ರ್ �ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ ಆ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡು�ಾತನು,
�ಾಕಂದ� ಒಬಬ್�� �ಾನು ಏನನುನ್ �ಾಡಲು �ೕ���ದ್ೕ� ಮತುತ್ ಅವನ
ಉ�ದ್ೕಶಗಳು, ಕಷಟ್ಗಳು, �ೂೕಧ�ಗಳು, ಸಮ�ಯ್ಗಳು, ಆಂತ�ಕ �ೂೕಲುಗಳು �ಾಗೂ
ಜಯಗಳು �ಾವ�ವ� ಎಂಬದು ಆತ�� �ಾತರ್�ೕ ದೃಢ�ಾ� �ೂತುತ್. �ೌಲನ

ಮನ�ಾಸ್�ಯು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ತುತ್ – ಅ�� 23:1; 24:16 �ೂೕ��. ಇತರರ
�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ಗಳ ಕು�ತು �ಂ�ಸ� ಇರು�ಾಗ �ೕವರು ಸೂ�ಸುವ �ಾ� ಆತನ �ೕ�
�ಾಡಲು �ೕ�ಾದ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವ� ನಮ� �ಕುಕ್ತತ್�. 5
4:5 ಇತರರ ನಂ�ಗ�ತ್� ಅಥ�ಾ ಉ�ದ್ೕಶಗಳ ಕು�ತು �ಾರೂ �ಾವ��ೕ �ೕಪ�ರ್
�ಾಡ�ಾರದು ಎಂಬದು ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ಾ��. ನಂತರ ಅವನು ಜನರ �ೂರ�ನ
�ೂೕ��ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾ�� ಎಂದು ಅವ�ೕ �ೕ��ಾದ್� (5:12; 6:1-6).
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಹೃದಯ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್
�ೕಪ�ರ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಆದ� ಇದನುನ್ �ಾಡಲು �ಾವ ಮನುಷಯ್ನೂ ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು.
“�ೕವ�ಂದ ಬರುವ �ೂಗ��”– ಮ�ಾತ್ಯ 25:21,23; �ೂೕ�ಾ 2:29; 2 �ೂ�ಂಥ
10:18; ಗ�ಾ 1:10. 6
4:6 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದ ��ಾವ್�ಗಳ ಸಮ�ಯ್ ಏ�ಂದ� ಅವರು �ೕವರ �ೕವಕರನುನ್
ಸತಯ್�ೕ�ಾನು�ಾರ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂೕಡು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. �ೌಲನು ಅವ�� ಇದನುನ್
�ೂೕ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ತನನ್ ಮತುತ್ ಅ���ೂಲ್ೕಸನ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ಅವರು ಜನರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು, ತಮ�
ಮನಬಂದ �ಾ� �ೂಗಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಅಥ�ಾ �ಗಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು, ಇಂಥ �ಾಯರ್
�ಾಡ�ಾರದು ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತುತ್. 7
4:7 �ಲವರು ತಮಮ್ �ಾಮಥಯ್ರ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಒಬಬ್ನಲಲ್�ದದ್�
ಮ�ೂತ್ಬಬ್ �ೂೕಧಕನ �ಂ�ಾಲಕರು ಎಂದು �ಗುಗ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಅ�ಲ್ದದ್ ಇತ�
��ಾವ್�ಗ��ಂತ �ಾ�ೕ �ರ್ೕಷಠ್ರು ಎಂದು �ೕ�ಸುವ �ೕನ�ಾದ �ಾಪ�ಕ್ ಅವರು
ಒಳ�ಾ�ದದ್ರು (ಇದು ಅವರು ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ �ೕ�� ಸಂಪ�ಣರ್ �ರುದಧ್�ಾದ
�ೕ��ಾ�ತುತ್. ���ಪ್ 2:3 �ೂೕ��. ಲೂಕ 18:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
�ೌಲನು ಅವ�� �ಾಪಕಪ�ಸು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ� �ಮ�ರುವ�ಲಲ್ವ� �ೕವ�ಂದ
�ಮ� �ೂರ�ರುವ ವರ�ಾನ�ಾ��, ಆದದ್�ಂದ �ೕ�ೕ�ಾದರೂ �ಗಗ್�ೕ�ಾದ�, �ಮ�
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೂಟಟ್ವನ�ಲ್ �ಗಗ್�ೕ�ೕ �ೂರತು �ಮಮ್�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡ�ಾರದು
(15:10). 8-13
4:8-13 ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಅವರ �ಚಚ್ಳಪಡು��ಯನುನ್ �ೕ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�
ವಯ್ಂಗಯ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ �ಾಭ�ಾಕ್� ಆತನು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾ��ಾದ್�. 8
4:8 �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ�, “�ಾವ� �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ೂಡಡ್
ಹಂತ�ಕ್ ಬಂ��ದ್ೕ�; ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ ಗು�ಯನುನ್ ತಲು��ದ್ೕ�; �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ��

ಪರ್�ಾವದ�ಲ್ ಆ�ವ್� �ಾಡಲು �ಾರ್ರಂ���ದ್ೕ�, ಎಂದು ಪ��ಾ�ಯುತ�ಾ� �ೕವ�
ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ�.” 9
4:9 ಅ��ಸತ್ಲರು ಎದು��ದ �ಂ�ಗಳು ಮತುತ್ ಕಷಟ್ದ ಪ��ಥ್�ಗಳನುನ್ �ೌಲನು
ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ಅ�� 5:17-18,40; 12:1-4; 14:19; 16:22-24; 2 �ೂ�ಂಥ
11:23-27). ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಲ���ಮ್ ಅಪ�ಾ�ಗ�� ಗಲುಲ್��
�ೂಡುವ �ದಲು ಜನರ ಮುಂ� �ರವ�� �ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್
ನನನ್ ಪ��ಥ್� ಇಂಥ�ದ್ೕ ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ ಆಕ�ಮ್ಕ
ಅಥ�ಾ ಹ�ಬರಹ ಎಂದು ಆತನು ನಂಬು�ಾತ್ ಇಲಲ್. �ೕವರು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
ಒ�ಳ್ಯದ�ಾಕ್�, ಉತತ್ಮ�ಾದ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ �ಾ��ಾದ್� ಎಂದು ಅವನು
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 10
4:10 “�ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ ಹುಚಚ್�ಾ��ದ್ೕ�”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರು �ೂೕಕದ �ಾನವನುನ್
�ರಸಕ್�ಸಲು ಮತುತ್ �ೂೕಕವ� ಹುಚಚ್ತನ ಎಂದು �ೕಳುವದರ ಬ�ಗ್ �ೂೕ�ಸಲು
�ದಧ್�ಾ�ದದ್ರು (1:18,23). �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ರ್ೖಸತ್ರು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಬಹಳ
ಬು�ದ್ವಂತ�ಾ�ರ�ಲಲ್-�ಾವ� ಬು�ದ್ವಂತರು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರ�ಟ್.
“ಬಲ�ೕನರು”– 2:3; 2 �ೂ�ಂಥ 12:9-10. 11
4:11 2 �ೂ�ಂಥ 11:27. �ೂೕಕವ� ಉತತ್ಮವರು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಜನರ�ಲ್
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ರುವವ�ೂಂ�� ಈ �ೕ��ಾ��ೕ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಇ�ರ್ 11:36-38;
�ೕ�ಾನ 15:18-21; 16:33. 12
4:12 “ಸವ್ಂತ �ೖಗ�ಂದ �ಲಸ �ಾ�”– ಅ�� 18:3; 20:34-35.
“ಹರಸು�ತ್ೕ�”–ಮ�ಾತ್ಯ 5:44; ಲೂಕ 6:27-28; �ೂೕ�ಾ 12:14; 1 �ೕತರ್
2:21-23. 13
4:13 “ಕಸ”– ಅಂದ�, �ೂೕಕವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲರನುನ್ �ೕಳು, �ೂಲಸು
ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಜನರ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ �ೕನ�ಂದು �ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇತುತ್. 14
4:14 ಅವರು ತನನ್ �ೕ� ಕರು� �ೂೕ�ಸ�ೕಕು ಅಥ�ಾ ಅವರನುನ್ �ಾ��ಪ�ಸ�ೕಕು
ಎಂಬ �ಾರಣ�ಂದ �ೌಲನು ಈ �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ��ಲಲ್. ಆತನು �ೕನ�ಾ�ದದ್ ಅವರ
ಆ�ಮ್ೕಕ ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ದನು ಮತುತ್ ಅವರ �ೕ�ನ �ರ್ೕ��ಂದ (“ನನನ್
�ರ್ೕ�ಯ ಮಕಕ್�ೕ”) ಆ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವ�� ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. 15
4:15 ಅವರು �ೕವರ �ಾಜಯ್�ೂಳ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಜನನವನುನ್ ಅನುಭ��ದದ್ರು (�ೕ�ಾನ
1:12-13; 3:3-8), �ೌಲನ �ೕ� ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾ�ತುತ್. ಗ�ಾ 4:19 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 16

4:16 ���ಪ್ 3:17; 1 �ಸ 1:6. �ೌಲನು ಜನರನುನ್ ತನನ್ ಕ�� ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕ ಇಲಲ್ (3:1-7). ಆದ� �ಾನವರು �ಾವ �ೕ� �ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದ�ಕ್
ತನನ್ನುನ್ �ಾದ�ಯ�ಾನ್� �ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾನು �ೂೕ��ದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ತನ�
ಪರ್ಕ���ಾದ್� ಎಂದು ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಅನುಸ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು, ಆದದ್�ಂದ ��ಾವ್�ಗಳು ಆತನನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವದು
ಸುರ�ತ�ಾ�ತುತ್ – 11:1. ಅವನು ಅ�ೕಕರ �ಾ� �ೕಳುವದು ಒಂದು �ಾಡುವದು
ಇ�ೂನ್ಂದು ಎಂಬ ವಯ್�ತ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 23:3; �ೂೕ�ಾ 2:21-24). ಅವ��
�ೂಂದ�
�ೂಡಲು
ಬಂ�ದದ್
ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕರನುನ್
�ಂ�ಾ�ಸುವದು
ಸುರ�ತ�ಾ�ರ�ಲಲ್. 17
4:17 �ೌಲನು ���ಯ �ಾವ್�ಾ�ಕ ತಂ�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆ�ಮ್ೕಕ
ತಂ��ಾ�ದದ್ನು (ಅ�� 16:1; 1 �� 1:2). �ೌಲನ �ೕ�ಸುವ �ಾಗರ್ವ� ಅವನ
�ೂೕಧ�ಗ��
ಅನು�ಾರ�ಾ�ತುತ್
ಎಂಬ�ಾ�
ಅವನು
�ೂ�ಂಥದವ��
�ೕಳುವವ�ಾ�ದದ್ನು. 18
4:18 ಈ ಜನರು ಅ�ಲ್ �ೌಲನನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ ಒಂದು ಗುಂ�ನವ�ಾ�ದದ್ರು.
ಅವರು ತಮಮ್ �ೌ�ಕ �ಾನ ಮತುತ್ �ಾಪಮಯ�ಾದ ಗವರ್�ಂದ �ಾವ� ಅವ��ಂತ
ಉತತ್ಮರು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಅವನು �ೂ�ಂಥ�ಕ್ �ಂ�ರು�
ಬರುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ���ದದ್ರು. 19
4:19 “ಕತರ್ನ �ತತ್�ದದ್�”– ಇದು �ೌಲನ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಇದದ್
ಆಡ��ಾತಮ್ಕ ಆ�ೂೕಚ��ಾ�ತುತ್. �ಾ�ೂೕಬ 4:13-16 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
20

4:20 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ೌಲನ ��ೂೕ�ಗಳು ಒ�ಳ್ಯ �ಾಷಣ�ಾರ�ಾ�ದದ್ರು ಆದ�
ಒ�ಳ್ಯ �ೕವನನುನ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್�ೕ? �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯು
ರಕಷ್�� ನ�ಸುವ �ೕವರ ಶ�ತ್�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 1:16). ಅದು ಜನರನುನ್ ನೂತನರ�ಾನ್�
�ಾಡುತತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 5:17). ಒಂದು�ೕ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು ಬದ�ಾ�ಲಲ್�ಂದ�,
ಅವ��
�ೕನ��ಂದ,
��ೕಯ��ಂದ,
ಪ�ಶುದಧ್��ಂದ
�ೕ�ಸುವ
ಶ�ತ್�ಲಲ್�ಂದ�, ಅವನ �ಾತು ಮತುತ್ �ೂೕಧ� ವಯ್ಥರ್�ಾ��. �ೂೕ�ಾ 14:17
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 21
4:21 “�ತತ್”– ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ
ತಂ��ಾ�ದದ್ನು (ವ 15). ಅವರ ಪ��ಥ್� ಹದ�ಟಟ್� ಅವರನುನ್ ಕರ್ಮ��ಣ�ಕ್
ನ�ಸುವ, ಗದ�ಸುವ ಮತುತ್ ಎಚಚ್�ಸುವ ಅ��ಾರ ಅವ��ತುತ್. 2 �ೂ�ಂಥ 13:10

�ೂೕ��. ಆದ� ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಗದ�ಸು��ಯ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್��ೕ ಅವನು
ಅವ�ೂಂ�� �ರ್ೕ�ಪ�ವರ್ಕ�ಾದ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ರಲು ಬಯ�ದನು. ಆ�ಕ್ಯು
ಅವರ�ಾದ್�ತುತ್. 2 �ೂ�ಂಥ 1:23-24 �ೂೕ��.

51
5:1 �ೌಲನು ಇದನುನ್ �ೕ�ರುವ �ೕ� – “�ಾ�” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳ� “ತಂ�ಯ
�ಂಡ�” ಎಂದು �ೕ�ರುವದು – ಅವನು ಮಲ�ಾ� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹ �ೕ�ಸುವ �ಾಪದ ಅಪ�ಾಧವನುನ್ ಅವನು
�ಾ�ದದ್ನು (�ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್ಯೂ ಇದನುನ್ �ೕ�ಸ�ಾ�� – �ಾಜಕ
18:8; 22:30; 27:20). 2
5:2 “ಉ�ಬ್�ೂಂ�ೕ ಇ�ದ್ೕರ�ಾಲ್” ಅಥ�ಾ “ಗವರ್ಪಡು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕರ�ಾಲ್.”– ಅವರು
ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ತಮಮ್ �ೌ�ಕ �ಾನದ�ಲ್ ಉ�ಬ್�ೂಂ�ದದ್�ೂೕ? ಅಥ�ಾ
ಸ���ೂಳುಳ್ವ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯ�ಲ್ ಉ�ಬ್�ೂಂ�ದದ್�ೂೕ? �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ರ್ೖಸತ್�� ಏನು �ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್ �ಾಡುವ ಪರ�ಾನ�ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�
ಎಂದು ಅವರು �ೕ��ದ�ೂೕ? ಸಥ್�ೕಯ ಸ�ಯು �ಾಪ �ಾಡುವ ಸದಸಯ್ನ
�ಷಯದ�ಲ್ �ೕ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದರ �ಷಯ�ಾ� �ೌಲನು ಇ�ಲ್
����ಾದ್�. ದುಃ�ಸ�ೕಕು – �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವ �ರ್ೖಸತ್ನು �ೕಳು ಮಟಟ್�ಕ್
ಬಂ�ರುವದ�ಂದ, ಸ� �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ಎದು�ಸುವ ಅ�ಾಯ�ಕ್ �ಲು��
ಆದದ್�ಂದ �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮ�ಕ್ ಅ�ೌರವ ಉಂ�ಾ��. ತಪ�ಪ್ �ಾ�ರುವ �ರ್ೖಸತ್ನು
�ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ರೂ ತಮಮ್ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್��ಂದ ಅವನನುನ್ �ೂರ� �ಾಕುವದು ಅವರ
ಜ�ಾ�ಾದ್���ಾ��. �ಾಯಕ�ಾದ�, ಅವನು ತನನ್ ತ�ಪ್�ಾ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ
�ಾಧಯ್�ಯೂ ಬಹಳ ಕ�� ಆದದ್�ಂದ ಅವರನುನ್ �ೂ�� �ಾಕ�ೕಕು. ಇಂಥ
ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣವನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡಲು ಇಷಟ್ಪಡದ ಸ�ಯು �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�
ಒಳ�ಾಗುತತ್� – 11:30-32. 3
5:3 ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� �ರ್ೖಸತ್ರ �ಶಯ�ಾ� �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವದು �ರ್ೖಸತ್ �ಾಯಕರ
ಜ�ಾ�ಾದ್���ಾ���ೕ ಅಥ�ಾ ಸ�ಯ ಜ�ಾ�ಾದ್���ಾ���ೕ? �ೌದು.
ಸ�ಯನುನ್ ಶುದಧ್�ಾ�ಡುವದು, �ಾಪವನುನ್ ಗದ�ಸುವದು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಕ��ರುವ ಪ�ತರ್�ಾದ �ೕ�ತ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದ ನಡವ�� ಅನುಸ�ಸುವವರನುನ್
ಎಚಚ್�ಸುವದು ಅವರ ಜ�ಾ�ಾದ್���ಾ��. ವ 12,13; ಮ�ಾತ್ಯ 18:15-17; ಅ��
5:1-11 �ೂೕ��. ಇದು ಒಬಬ್ನು ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನ �ೕ� �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವದ�ಕ್

ಸಮ�ಾದದದ್ಲಲ್ (ಇದನುನ್ �ಾವ� �ಾಡ�ಾರದು – 4:3,5; ಮ�ಾತ್ಯ 7:1-5; �ೂೕ�ಾ
14:4,13). ಇದು ಸ�ಯ �ಷಯ�ಾ��, ಸ�ಯ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ರಲು �ಾರು
�ೕಗಯ್ರು, ಸ�ಯ�ಲ್ �ಾವ ಗುಣಮಟಟ್ ಇರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ��ಸುವ
�ಷಯ�ಾ��. 4-5
5:4-5 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಸ�ನ�ಲ್, ಆತನ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್, ಆತನ ಶ�ತ್ಯ
ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಆತನು ಸ�ಯನುನ್ ಮಹ�ಾ�
ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದರ �ರಸುಸ್ �ಾಗೂ ಕತರ್�ಾ��ಾದ್�. ಸಥ್�ೕಯ
ಸ�ಗಳು ಆತನ ಅ��ಾರದನು�ಾರ�ಾ� �ಾಯರ್ �ಾಡ�ೕಕು. �ಾಪ �ಾಡುವ �ರ್ೖಸತ್ನನುನ್
�ೖ�ಾನನ �ೖಗ�� ಒ�ಪ್ಸುವ�ಂದ� ಅವನನುನ್ ಸ��ಂದ �ೂರ� �ಾಕುವದು ಮತುತ್
ಅವನು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ ತನಕ ಅವ�ೂಂ�� �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧದ�ಲ್ ಇಲಲ್�
ಇರುವ�ಾ�� – ವ 11,13. ಅವನನುನ್ �ಾ�ಸಲು �ೖ�ಾನ�� ಅವ�ಾಶ �ೂಡುವದು
ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಸ�ಯ �ೂರ�ರುವ �ೂೕಕವ� �ೖ�ಾನನ
ರಂಗ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 14:30; ಎ� 2:2; �ೂ�ೂ 1:3; 1 �ೕ�ಾನ 5:19).
�ೖ�ಾನ�� �ಾನವರ ಶ�ೕರವನುನ್ �ಾ�ಸುವ ಅ��ಾರ�� (�ೕಬ 2:4-7) ಮತುತ್
ಅವ�� ಮರಣದ �ೕ�ಯೂ ಅ��ಾರ�� (ಇ�ರ್ 2:14. �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ಾ� 1 ಪ�ವರ್ 21:1; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10 �ೂೕ��). �ೖ�ಾನನ �ೖಗ�� ಒ�ಪ್ಸುವದು
�ೂೕರ�ಾದ ಮತುತ್ �ೕದ�ಯುಳಳ್ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ�ಾ��. ಆದ� ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಅದರ
�ಂ�ರುವ ಒ�ಳ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಾನವನ ಶ�ೕರವ�
�ಾಶ�ಾಗ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವನ ಆತಮ್ವ� ರಕಷ್� �ೂಂದ�ೕಕು ಎಂಬದು ಅವನ
ಬಯ��ಾ��. 5
5:5 “ಶ�ೕರ�ಾವವ� �ಾಶ�ಾಗ�ೕಕು”– ಇ�ಲ್ (�ಾರಕ್ಸ್) �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��, ಈ ಪದ ಹಲವ� ಅಥರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ಜ�ಾದ
ಶ�ೕರ ಅಥ�ಾ �ೕಹ ಅಥ�ಾ �ಾನವನ�ಲ್ರುವ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವ �ಾಗೂ ಇ�ನ್ತ�
�ಾಯರ್ಗ�ರಬಹುದು. �ೌಲನು �ಾನವನ ಮರಣ ಅಥ�ಾ ಅವನು ತನನ್ ಶ�ೕರವನುನ್
ವಯ್ಥರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರುವ�ಾ�ಯೂ
ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ��ಾವ್��ಳ�ರುವ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವವ� ಈ �ೕ�ತದ�ಲ್
�ಾಶ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ( �ೂೕ�ಾ 7, ಇ�ಾಯ್� �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��) ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ
ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ಯೂ, ಅ��ಾನನು �ಾನವನ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ಾಳು�ಾಡಲು
�ಾಯರ್�ಾಡುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾಪದ ಸವ್�ಾವವ� ���ಾ�ರುವ ಅವರ �ೕಹಗಳನುನ್
�ಾಳು�ಾಡು�ಾತ್� – ಅಂದ� ಅವರನುನ್ �ೂಲುಲ್ವ ಮೂಲಕ ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್

�ಾಡು�ಾತ್�.
“ಆತಮ್ವ� ರಕಷ್� �ೂಂದ�ೕಕು”– ತನನ್ ಜನರನುನ್ �ೕವರು �ಾ�ಾಗಲೂ ಒ�ಳ್ಯ
ಉ�ದ್ೕಶವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ೕ ��ಸು�ಾತ್� (11:32; ಇ�ರ್ 12:7-11). �ಲವರನುನ್ �ಾ�ಾಡಲು
ಇರುವ ಒಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಂದ� ಅವರು ��ಚ್ನ �ಾಪ �ಾಡದ �ಾ� ಮರಣದ ಮೂಲಕ
ಅವರನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ೕ ಆ���ೕ? ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್
�ೂಡುತತ್�. 11:30 ಸಹ �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� ಇದು ಅವಶಯ್�ಾ�ದದ್�, ತನನ್ವರ�ಲ್
ಒಬಬ್ನು �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗಲು �ಡ� �ೕವರು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇದನುನ್
�ಾಡು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 6:49-50). 6
5:6 ವಚನ 2. ಈತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ಾಪವ� ಸ�ಯ�ಲ್ �ಕಕ್�ಾ�
�ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� ಆದ� ಸ�ಯ ತುಂ�ಾ ಹರ��ೂಳುಳ್ತತ್�. ಕೂಡ�ೕ ಮತುತ್
ಗಂ�ೕರ�ಾ� ಅದನುನ್ ಬ�ಹ�ಸುವದು ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್ ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದೂ ಒಂದು
ಪರ್ಮುಖ �ಾರಣ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಸ� ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ� �ೂೕದ�,
ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ಜನ�� �ಾಪ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯವಲಲ್ ಎಂಬ �ೕಚ� ಬರುತತ್�
ಮತುತ್ �ಾವ� ಏ�ೕ �ಾ�ದರೂ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು
ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 7
5:7 “ಹ� ಹು�”– ಅಂದ� ಭರ್ಷಟ್�ಾ�ರುವ ಹ�ಯ ಸವ್�ಾವಗಳು. ಸ� “�ೂಸ
ಕ�ಕದ�ಲ್ರುವ” ��ಟ್ನಂ�� ಆದದ್�ಂದ ಹ�ಯ �ೕ�ತದ �ಾಯರ್ಗ�� ಅದ�ೂಳ�
ಅವ�ಾಶ�ಲಲ್. ಎ� 5:25-27; �ೂ�ೂ 3:5-12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಪಸಕ್ದ
ಊಟವನುನ್ ಹು��ಲಲ್ದ ��ಟ್�ಂದ �ಾಡುವ �ೂ�ಟ್�ಂ�� �ನನ್�ಾಗುತತ್�,
ಹು��ಟುಟ್ ದುಷಟ್ತನದ �ತರ್ಣ�ಾ�� – ��ೕ 12:14-15; �ಾಜಕ 23:5-6
�ೂೕ��. �ಲು�ಯ �ೕ�ನ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣವ� ಪಸಕ್ ಹಬಬ್ದ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕರ�ೕರು���ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 26:26-28; �ೕ�ಾನ 1:29; 6:53-58). 8
5:8 “ಹಬಬ್” ಆಚರ� �ಾಡುವ�ಂದ�, ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� ಪಸಕ್ದ ಹ�ಯ �ಹೂದಯ್ರ
ಪದಧ್�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವದು ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುವಂ� �ರ್ೖಸತ್��
ಎ�ಲ್ಯೂ ಕ�ಸ�ಾ�ಲಲ್. ��ಾವ್�ಗಳ ಹಬಬ್ವ� ತಮಮ್ ಪಸಕ್�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಕು��ಾದ ಸತಯ್ಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ ಸತತ�ಾದ “ಹಬಬ್�ಾ��.” ಅದು
ಆತ�ೂಂ�� �ೂಸ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್��ಾ��. ಗವರ್, ಅಹಂ�ಾರ
ಮತುತ್ ಜಗಳ, ಅ�ೖ�ಕ�, ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕ�, ಇ�ಾಯ್� �ಾಯರ್ಗ�� ಈ “ಹಬಬ್ದ�ಲ್”
�ಾಗ�ಲಲ್. 9-11
5:9-11 ��ಾವ್�ಗಳು �ೂೕಕದವ�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾ� �ಾಪ �ಾಡುವ

�ರ್ೖಸತ್�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು. ��ಾವ್�ಗಳು �ೂೕಕದ�ಲ್ ��ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�
ಆದದ್�ಂದ �ಾಪದ ಜನರ ಸಹ�ಾಸವನುನ್ �ಾಡ� ದೂರ�ರ�ಾರರು. ಆದ� “ಸ�ೂೕದರ
ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವವನು” �ಾಪದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್� ಅದು �ೕ�
�ಷಯ�ಾ��. �ಾವ� ಅಂಥ ವಯ್�ತ್�ಂ�� �ೕರಲೂ �ಾರದು ಅಥ�ಾ �ನನ್ಲೂ �ಾರದು
ಎಂಬ �ೕರ�ಾದ ಆ�ಯನುನ್ ನಮ� �ೂಡ�ಾ��. �ಾ��ೕ 1 �ಸ 3:6 �ೂೕ��. 12-13
5:12-13 ವಚನ 3; 6:1-5; 11:31. ಜನ�� ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ಇತ� ಜನರ �ಷಯ�ಾ�
�ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವ ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ೕ��ಾಡುವ ಅ��ಾರ�ಲಲ್, ಆದ� ಸ�� ತನನ್
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�� ಬರುವವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವ ಅ��ಾರ��. ಸ� ತನನ್
ಅ��ಾರವನುನ್ ಉಪ�ೕಗ �ಾಡ�ೕಕು. ದುಷಟ್ರನುನ್ �ೂರ �ಾ��ಾಗ, ಸ�
ಪ�ಶುದಧ್�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯ�ಲ್ ��ಯುತತ್�. ಅವರನುನ್ �ೂರ� �ಾಕ�
�ೂೕದ�, �ಾಶನವ� �ಾ�ಲ ಬ�ಯ�ಲ್�ೕ �ಾಯು�ಾತ್ �ಂ�ರುತತ್�. ಒಂದು�ೕ�
ವಯ್��ಾ�ಗಳು, ಕಳಳ್ರು ಮತುತ್ �ಾರ್�ಾ�ಕ��ಲಲ್ದ ಜನ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್
ಮುಂದುವ�ಯಲು ಅವ�ಾಶ �ೕ�ದ�, �ೕವರು �ೂಡಡ್ ಪರ್�ಾಣದ�ಲ್ ತನನ್
ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ �ಂದ�ಕ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅಂಥ ಸ�ಯ�ಲ್ ಅ�ೕಕ ಆ�ಮ್ೕಕ
ವರಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಯಶಸುಸ್ ಇರಬಹುದು ಆದ� ಅ�ಲ್ರುವ �ೂಲಸುತನವ�
�ಜ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವನುನ್ ಕದುದ್�ೂಳುಳ್ತತ್�.

61-8
6:1-8
ಒಬಬ್ರ
�ೕ�ೂಬಬ್ರು
�ಾಯ್�ಾಲಯಗಳ�ಲ್
�ಕದದ್�ಗಳನುನ್
�ಾಕುವದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ತ�ಪ್ಲಲ್ ಎಂದು �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರು ಈಗಲೂ
ಅಂದು�ೂಂ��ಾದ್�. �ಲ���ಮ್ ಇ�ೕ ಸ�ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಇದರ�ಲ್
�ಾ��ಾಗುತತ್�. ಇ�ಲ್ ಅ��ಸತ್ಲನ �ಾತುಗಳು (�ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ�ಯುಳಳ್ವ�ಗಳು)
ಅಂಥ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಗಂ�ೕರ�ಾ� �ೕ�ಸುತತ್�. ಅದು “�ಾ��ಯ �ಾಯರ್�ಾ��” (ವ 5),
“ಸ�ಯ�ಲ್ �ಾನದ �ೂರ��ರುವದನುನ್” ಅದು �ೂೕ�ಸುತತ್� (ವ 5), ಇದಲಲ್� ಸ�
ತನನ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತ �ಾಗೂ ನ�ಯ�ಲ್ �ೂೕತು�ೂೕ�� ಎಂಬದನುನ್ ಅದು
�ೂೕ�ಸುತತ್� (ವ 7). 1
6:1 “ಅನಯ್ಜನರು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಸ�ಯ �ೂರ�ರುವವರು, �ೂೕಕದ ಜನ. ಎ� 2:12.
“�ೕವಜನರು” ಎಂದ� ��ಾವ್�ಗ�ೕ �ೂರತು ��ೕಷ�ಾ� ಪ�ಶುದಧ್�ಯುಳಳ್
��ಾವ್�ಗಳಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 1:7 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). “�ೖಯರ್ವ�ಂ�ೂೕ” ಎಂಬ
ಪದವನುನ್ ಗಮ���. �ೌಲನ ಪರ್�ಾರ �ರ್ೖಸತ್ರು ಒಬಬ್ರ �ೕ�ೂಬಬ್ರು �ಕದದ್�

�ಾಕುವದು ತಪ�ಪ್ ಮತುತ್ ಆ�ಾತ�ಾ��ಾದ �ಷಯ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 5:23-26
�ೂೕ��. �ರ್ೖಸತ್ರ ನಡು��ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಮನ�ಾಥ್ಪಗಳನುನ್ ಸ��ೕ ಬ�ಹ�ಸ�ೕಕು. 2
6:2 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ತ್ ಬರು�ಾಗ ನ�ಯುವ �ಾಯ್ಯ�ೕಪರ್ನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಜನರು ಆತ�ೂಂ�� ಆ�ವ್� �ಾಡು�ಾತ್� (2 �� 2:12; ಪರ್ಕ 3:21;
20:4). ಅಂದ�, ಅವರು �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ�ಲ್ ಆತ�ೂಂ�� �ಾಯರ್�ಾಡುವರು ಮತುತ್
ಅದರ�ಲ್ �ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯೂ ಇರುವದು. ಮ�ಾತ್ಯ 19:28; ಲೂಕ 22:30; ಪರ್ಕ
2:26-27 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 3
6:3 �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಆ�ವ್� ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯ��ಾರ� �ಾಡುವದು ಎಂದ� ಎ�ಾಲ್
ಸೃ�ಟ್ ಮತುತ್ ಸೃ�ಟ್ಸಲಪ್�ಟ್ರುವವ�ಗಳ �ೕ� ಆ�ವ್� ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯ��ಾರ�
�ಾಡುವ�ಾ��. �ೕ�ರು�ಾಗ, ಭೂ�ೂೕಕದ �ಾ�ಾರಣ �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ�ಹ�ಸಲು
ಅವ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್�ೕ? 4
6:4 ಅವನು ವಯ್ಂಗಯ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು. ಅಥ�ಾ ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ –
“�ೂೕಕದ �ಾಯ್ಯ��ಾರಕರ ಬ�� �ೂೕಗುವ ಬದಲು ಸ�ಯ�ಲ್ ಗಣ�� �ಾರದ
��ಾವ್�ಯನುನ್ ಆ �ಾಯರ್�ಕ್ �ೕ�ಸುವ�ೕ ಉತತ್ಮ.” 5
6:5 “�ಾಣನು”– �ಲವರು �ಾವ� ತುಂ�ಾ �ಾಣರು ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು.
�ಮಮ್ ನಡವ��ಯು �ಮಮ್�ಲ್ ಒಬಬ್ �ಾಣ�ಾದರೂ ಇಲಲ್�ೕ�ೂೕ ಎಂಬ ಸಂ�ೕಹವನುನ್
ಹು�ಟ್ಸುತತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 7
6:7 �ರ್ೖಸತ್ರು ತಮಮ್ �ೂ� �ರ್ೖಸತ್ರ �ೕ� �ಕದದ್�ಗಳನುನ್ �ಾಕುವದು �ೕವಲ
�ಫಲ� �ಾತರ್ವಲಲ್, ಅದು “�ೕ�ಾಯ�ಾದ” �ಫಲ��ಾ��. ಅವರು �ೂೕಕದ ಆತಮ್,
ಅ��ಾ�, ಅಥ�ಾ ಕಪಟ, ಅಥ�ಾ �ವ್ೕಷದ ಬಯ� ಅಥ�ಾ �ಾವ� ತಮಮ್ ಹ�ಕ್ಂದು
�ಾ�ಸುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಪ�ಯುವ ದೃಢ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಆದ� ತಮಮ್
�ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ಾ� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮದ ಮಹ�ತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸುವ�ಲಲ್. ಅವರ
�ರ್ೕ�, �ೕನ�, �ೕವ�� �ೂೕರ�ೕ�ಾದ ��ೕಯ� ಎಲಲ್ವ� �ಾ�ಾ�� (ಅವರ�ಲ್ ಇಂಥ
ಗುಣಗಳು ಇದದ್��ೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬ ಅನು�ಾನವ� ಎದು�ಾಗುತತ್�). �ೌ�ಕ
�ಾಯ್ಯಲಯದ�ಲ್ ಇತರರ �ೕ� ಹ�ಕ್ನ �ಸ�ನ�ಲ್ �ೂೕ�ಾಡುವದ�ಕ್ಂತ ತಪ�ಪ್ಗಳು
�ಾಗೂ ವಂಚ�ಗಳ ��ತತ್ ಶರ್�ಪಡುವ�ೕ ಉತತ್ಮ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 5:38-41; ಲೂಕ
9:23; 14:33 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 8
6:8 ಅಂಥ �ಾತುಗಳು ಆಗಲೂ ಮತುತ್ ಈಗಲೂ �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ೕ�ದವರು
ಎಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವ ಎಲಲ್�ಗೂ ಅನವ್�ಸುತತ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್�. 9
6:9 “�ಮ� ��ಯ�ೂೕ?”– ವ 2, 3,19; 3:16. ಒಬಬ್ ��ಾವ್� ಎಂದ� �ೕ�ರ�ೕಕು

ಎಂಬ �ಾಮನಯ್ �ಾನ�ಾದರೂ ಈ �ರ್ೖಸತ್�� ಇ�ೂತ್ೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು
ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡು�ಾತ್ ಇರುವಂ� ಇ�ಲ್ �ೂೕರುತತ್�. ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ ��ಾವ್�ಗ�ಂದು
ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ �ಾವ� �ೕ� �ೕ�ಾದರೂ �ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು
ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್�ೕ? �ೌಲನು ಈಗ ಅಂಥ ತ�ಾಪ್ದ ಅ��ಾರ್ಯಗಳನುನ್ ಸ�ಪ�ಸು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. 3:18; 15:33; ಗ�ಾ 6:7; ಎ� 5:6; 1 �ೕ�ಾನ 3:7 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಇಂಥ �ೂೕಕದ�ಲ್ ವಂಚ�� ಒಳ�ಾಗುವದು ಬಹಳ ಸುಲಭ (�� 17:9; ಇ�ರ್
3:13; ಪರ್ಕ 12:9). �ಾವ� �ೕ� �ೕ��ದರೂ ಪರ�ಾ�ಲಲ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ�ಲ್ ಮತುತ್
�ೕವರ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ನಮ� ಸಥ್ಳ �ಗುತತ್� ಎಂದು ಜನರು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರು
ತಪ�ಪ್ �ಳುವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�. ದುಷಟ್�� �ೕವರ �ಾಜಯ್�ೂಳ� ಪರ್�ೕಶ�ಲಲ್
ಆದ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವವರು, ಆತಮ್ದ�ಲ್ ಬಡವರು, �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್
ಅದ�ಾಕ್� �ಂ�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸಲು �ದಧ್�ಾ�ರುವವರು (ಮ�ಾತ್ಯ 3:2; 4:17;
5:3,10),
ತಮಮ್
ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ಗ�ಂದ
ತಮಮ್
ನಂ��ಯನುನ್
�ಾ�ೕತುಪ���ೂಳುಳ್ವವರು (ಮ�ಾತ್ಯ 25:34-36; �ಾ�ೂೕಬ 2:14-16) �ೕವರ
�ಾಜಯ್�ೂಳ� ಪರ್�ೕ�ಸು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮವನುನ್ ಆಶರ್���ೂಳುಳ್ವ
ವಯ್�ತ್ಗ�ಲಲ್ರೂ ಇದನುನ್ ತನನ್ ಹೃದಯ�ಕ್ ��ದು�ೂಳಳ್� ಮತುತ್ ದುಷಟ್ತನ�ಂದ ದೂರ
ಉ�ಯ� (2 �� 2:19). 10
- 6:10 ಎ� 5:5; �ೂ�ೂ 3:5-6; ಪರ್ಕ 21:8 11
6:11 “�ಮಮ್�ಲ್ �ಲವರು ಅಂಥವ�ಾ��ದ್ೕ�”– �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳೂ ಒ�ಮ್
ಉ�ದವ�ಲಲ್ರ �ಾ� �ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು (ಎ� 2:3; �ೕತ 3:3). ಆದ� ಅವರು �ಂ�
�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ಾ� ಇನುನ್ �ೕ�ಸುವವರಲಲ್.
“�ೂ�ದು�ೂಂ��”– �ೕ�ಾನ 13:10; 15:3; �ೕತ 3:5.
“�ೕವಜನ�ಾ��”– �ೕ�ಾನ 17:17-19.
“�ೕ�ವಂತರು”– �ೂೕ�ಾ 3:24. ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನೂತನ
ಸೃ�ಟ್ಗ�ಾ��ಾದ್� (2 �ೂ�ಂಥ 5:17) ಮತುತ್ ಇದು �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ಾಯರ್ದ ಫಲ�ಾ��.
12-20

6:12-20 ಈಗ �ೌಲನು ��ಾವ್�ಗ�� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಇತ� ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಪ�ರ್�ಗಳನುನ್ ಬ�ಯು�ಾಗ ��ಾವ್�ಗಳು
ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಒಳ�ಾ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 6:14), �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್� (ಗ�ಾ 5:1) ಆದದ್�ಂದ ಆ�ಾರ ಮತುತ್ �ನಗಳ ಆಚರ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್
�ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ಬರ್ಂಧಗ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 14:1-6,14) ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�.

�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರು �ೌಲನ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ರುಚು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್
�ೖಂ�ಕ �ಾಪಗಳೂ �ೕ�, ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯೂ ತನ� ಇಷಟ್ಬಂದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡಲು ಸವ್ತಂತರ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಅ�ನ್ಸುತತ್�. �ೌಲನು
ಇ�ಲ್ ಅಂಥ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ೂೕ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗ��
ಧಮರ್�ಾಸ��ಂದ �ಡುಗ��ಾ�ರುವದು ಅವರು �ಾಪ �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬ
�ಾರಣ�ಾಕ್�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾಪ �ಾಡ�ಾರದು ಎಂಬ �ಾರಣ�ಾಕ್��ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 12 �ೕ ವಚನವ� ��ಾವ್�ಗಳು ಸವ್ತಂತರ್ರು
ಆದ� ಎರಡು �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಅವ�� �ಬರ್ಂಧಗ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೕಳುತತ್�
(10:23-24,31 ಇನೂನ್ ಎರಡು �ೕ���ೂ�ಳ್�). ಅವರು ತಮ� �ಾಭಕರ�ಾಗುವ
�ಷಯಗಳನು �ಾತರ್�ೕ �ಾಡ�ೕ�ೕ �ೂರತು �ಾವ��ೕ ಬಯ� ಅಥ�ಾ ಹ�ಾಯ್ಸ�ಕ್
�ಾಸ�ಾಗ�ಾರದು (�ೂೕ�ಾ 6:16-18; �ೕ�ಾನ 8:34 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ನಮ� ಏನು �ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್ �ನುನ್ವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ವರು
�ೖಂ�ಕ �ಾಪಗಳನುನ್ �ಾಡುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವ� ನಮ�� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸುವವರ
ಬ�ಗ್ 13�ೕ ವಚನವ� �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಆದ� ಎರಡೂ �ಾಯರ್ಗಳು ��ನನ್�ಾ��.
�ಾನವನ �ೂ�ಟ್� �ೂೕಗುವಂಥ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಆ�ಾರವ� �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶಗ��
�ರುದಧ್ವಲಲ್ ಆದ� �ೖಂ�ಕ �ಾಪಗಳು �ಾನವನ �ೕಹದ �ಷಯ�ಾ�ರುವ �ೕವರ
ಉ�ದ್ೕಶಗ�� �ರುದಧ್�ಾ��. ಪರ್�ಾವ ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್��ಂ�� �ತಯ್�ೕವವನುನ್
�ೕ�ಸಲು �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳ �ೕಹವನುನ್ ಎ�ಬ್ಸು�ಾತ್� (ವ 14). ��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್
ಅ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕವರ ಉನನ್ತ�ಾದ ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ� ತಮಮ್ �ೕಹಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು. 15
6:15 12:27; �ೂೕ�ಾ 12:4-5; ಎ� 1:22-23 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಯು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಎಂ�ಗೂ �ಾಡ� ಇರುವಂಥ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುವದರ ಬ�ಗ್ ಎಂ�ಗೂ
�ೕ�ಸ�ಾರದು. 16
- 6:16 ಆ� 2:24. 17
- 6:17 �ೕ�ಾನ 17:21-23. 18
6:18 “ಓ� �ೂೕ��”– ಆ� 39:11-12; 1 �� 6:11; 2 �� 2:22. �ಾವ�
ಎ�ಲ್� ಓ��ೂೕಗ�ೕಕು? �ಾ�ೂೕ 18:10. ��ಾವ್�ಗಳು ತ�ಮ್ಳ� �ೖಂ�ಕ
ಅ�ೖ�ಕ�ಯ �ೕಚ� ಬರಲೂ ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರದು (ಮ�ಾತ್ಯ 5:28; ಎ� 5:3).
�ಾಪ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗದಂ� ಎಷುಟ್ ದೂರ �ೂೕಗಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� �ಾವ�
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು ಬದ�ಾ� �ಾಧಯ್�ಾದಷುಟ್ ಅದ�ಂದ ದೂರ�ೕ ಉ�ಯ�ೕಕು. 19-20

6:19-20 3:16 �ೂೕ��. ಆಲಯವ� ತನಗಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವ�� �ೕ��ಾದ್��.
ಆ�ಾಧ� ಮತುತ್ ಸುತ್�ಗ��ಾ� ಅದು ಪರ್�ಯ್ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�. ��ಾವ್��ಾದವ�� ತನನ್
�ೕಹವನುನ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ�ಾ� ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಅ��ಾರ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
��ಾವ್�ಗ��ರುವ ಸವ್ತಂತರ್ದ ಕು�ತು ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ಬರ್ಂಧವನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹುದು. ಅವರು ತ�ಮ್ಳ� �ೕ�ಸುವ �ೕವ�ಾತಮ್�� ��ಚ್��ಾಗುವ ಮತುತ್
ಮ���ಾಗುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾಡ�ೕಕು. 20
6:20 “�ಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಸವ್ತತ್ಲಲ್”– �ೕ�ಾನ 6:37; 17:6.
“ಕರ್ಯ”– ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; 1 �ೕತರ್ 1:18-19.

71-40
7:1-40 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಮದು�ಯ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ಾ�ರುವ �ೂೕಧ�ಯ �ಲವ�
�ಷಯಗಳನುನ್ �ಾವ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಬಹುದು. �ೌಲನು ಸತಯ್�ೕದದ ಪ�ಣರ್
�ರ್ೕರ�ಯನುನ್ ನಂಬುವವ�ಾ�ದದ್ನು (2 �� 3:16) ಮತುತ್ �ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ
�ಾವ
�ಾಯರ್ಗ�ಗೂ
�ರುದಧ್�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ
�ೕಚ�ಯನುನ್
�ಾಡದವ�ಾ�ದದ್ನು. �ಾನವನ �ತ�ಾಕ್� �ೕವರು �ಾ�ೕ ಮದು�ಯನುನ್ ಪರ್��ಠ್�ದನು
(ಆ� 2:20-24; ಮ�ಾತ್ಯ 19:4-6). ಮದು�ಯ ಸಂಬಂಧವ� ಸುಂದರ�ಾದದುದ್ ಮತುತ್
ಅ�ೂಂದು ಅಥರ್ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾ��ಾ�� ಎಂದು �ೌಲನು �ಾನು ಒಂದು ಕ�
�ವ���ಾದ್� (ಎ� 5:25-33). ��ಾವ್�ಗಳು ಮದು��ಾಗ�ಾರ�ಂದು ಅವನು �ೕ�ಲಲ್
ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ಾದರೂ ಮದು��ಾಗ� ಇದದ್� ಅವರು ವಂಚ��
ಒಳ�ಾಗು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (1 �� 4:1-3). ��ಾವ್�ಗ��
ಮದು��ಾಗುವ ಅಥ�ಾ ಮದು��ಾಗ�ರುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�� ಎಂಬದ�ಕ್ ಅವನು
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್
�ೕ��ಾದ್�.
��ಾಹ�ಾಗುವದ�ಕ್ಂತ
ಒಂ��ಾ�ರುವದು
ಪ�ಶುದಧ್�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್� ಎಂದು ಅವನು ಕ��ಲಲ್. ಅವನು ತನ� ��ಾರ�ಯ
ಪತರ್ವನುನ್ ಬ��ದದ್ �ೂ�ಂಥದ �ರ್ೖಸತ್�� ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ���ಾದ್�. ಅವನು ಅವ��
“ಈ�ನ ಕಷಟ್�ಾಲದ” ಬ�ಗ್ (ವ 26) ಬ�ಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ “ಸಮಯವ�
ಸಂ�ೂೕಚ�ಾ�ತುತ್” (ವ 29). ಇಂಥ ಸಮಯದ�ಲ್ ಒಂ��ಾ�ರುವವರು, ಒಂದು�ೕ�
ತ�ಮ್ಂದ ಆಗುವ �ಾ�ದದ್� (ವ 8,9) �ಾ��ೕ ಇರುವದು ಉತತ್ಮ ಎಂಬದು ಅವನ
ಅ��ಾರ್ಯ�ಾ�ತುತ್. �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಬ��ರುವ �ಲವ� �ಾಯರ್ಗಳು ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಗ�ಗೂ
�ೂಂ���ಾಗುವ ಹುದು�ಾದ ಸತಯ್ಗ�ಾ��, ಉ�ದ �ಷಯಗಳು ಆ ಸಮಯದ�ಲ್
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ ���ಾ�ದದ್ ಪ��ಥ್�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾದವ�ಗ�ಾ��. ಉ�ದ ಕ�ಗಳ�ಲ್

�ೌಲನು ಜನರು ಮದು��ಾಗುವ�ೕ ಉತತ್ಮ ಎಂದು ಕ���ಾದ್� (1 �� 5:14).
ಅವನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇ�ರ್ 13:4 ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರಬಹುದು. 2
7:2 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ ಒಂ��ಾ� �ೕ�ಸುವದು ಉತತ್ಮ�ಾ�ತುತ್,
ಆದ� ಒಂ��ಾ�ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು �ೖಂ�ಕ ಅ�ೖ�ಕ��ಂದ ದೂರ�ರುವದು
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ತುತ್ (6:13-18). 3-5
7:3-5 ಗಂಡ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ಂಡ��ಾಗ� ಈ ತತವ್ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸ� �ೂೕದ�
ಅವರ �ೖ�ಾ�ಕ �ೕವನದ�ಲ್ �ೂಂದ�ಗಳು �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�. 5
7:5 ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ೕಘರ್�ಾಲ ದೂರ�ದದ್� ಇತರ�ೂಂ�� �ಾಪ �ಾಡುವಂ�
ತಮಮ್ನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಅವ�ಾಶವನುನ್ �ೖ�ಾನ�� �ೂಡು�ಾತ್�. 6
7:6 ಆತನು ಬಹುಶಃ ಇ�ಲ್ 2�ೕ ವಚನವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು. ಅವನು
��ಾವ್�ಗ�� ಮದು� �ಾ��ೂ�ಳ್� ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಆ�ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್ �ಾ��ೕ
ಮದು� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�� ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಆ�ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್. 7
7:7 “�ಾ�ರುವಂ��ೕ”– ಒಂ��ಾ�ರುವಂ��ೕ (ವ 8).
“ವರ”– �ೕವರು �ಲವ�� ಮದು� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ವರವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ಲವ�� ಒಂ��ಾ� �ೕ�ಸುವ ವರವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ಇದಲಲ್� �ೕವರ
ವರಗ�ಲಲ್ವ� ಒ�ಳ್ಯ�ಾ�� ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ರ�ೕಕು. ಆತನ ಕೃ��ಂದ �ಲವ��
ಮದು� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ ಬಯ��ರುತತ್� ಮತುತ್ ಇತ� ��ಾವ್�ಯನುನ್ ಮದು�
�ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಅವ�ಾಶ �ೂ�ಯುತತ್�. ಇನೂನ್ �ಲವ�� ಮದು��ಾ��ೂಳಳ್�
ಮತುತ್ �ೖಂ�ಕ ಅ�ೖ�ಕ�� ಒಳ�ಾಗದಂ� �ೕ�ಸುವ ಬಯ� �ಾಗೂ �ಾಮಥಯ್ರ್ �ೕವರ
ಕೃ��ಂದ �ೂ�ಯುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 19:11-12. ಇದು ಆಗಲೂ ಸತಯ್�ಾ�� �ಾ��ೕ
ಈಗಲೂ ಸತಯ್�ಾ��. 9
7:9 ದ��ಲಲ್ದವ�ಾ�ರುವದು, �ೖಂ�ಕ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸ�ಾಗ�
ಕಷಟ್ಪಡು�ಾತ್ ಇರುವ�ಾದ� ಅದು ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ�ಕ್ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ��. ತನನ್
ಜನರು ��ಾ�ತ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾ�ತ�ಾ�ದದ್ರೂ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್
ಜಯ�ಾ�ಗ�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೕವರ ಬಯ��ಾ��. 10-11
7:10-11 ಇದಕೂಕ್ �ದಲು ಅವನು �ೕ�ರುವದು ಆ�ಯಲಲ್ (ವ 6). ��ಾವ್�ಗ��
ಮದು� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಅಥ�ಾ ಮದು� �ಾ��ೂಳಳ್� ಇರುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್��. ಆದ�
��ಾ�ತ�ಾದ �ೕ� ��ಛ್ೕದನ �ೂಡುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಅವ��ಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ ಆತನು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ�ಾದ ಆ�ಯ�ನ್ೕ ಆತನು �ೂ�ಟ್�ಾದ್� – ಮ�ಾತ್ಯ
5:32; 19:3-9; ಲೂಕ 16:18. ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು�ಯ ಮದು�ಯು ಗಂಡ ಮತುತ್

�ಂಡ�ಯು �ೕವ�ಂ�ರುವ ತನಕ ಅವರನುನ್ ಒ�ಾಟ್�ಡುವ ಸಂಬಂಧ�ಾ��. 11
7:11 “ಒಂದು�ೕ�”– ಗಂಡ�ಂಡ�ಯರ�ಲ್ �ಾ�ೂೕ ಒಬಬ್�� �ೖ�ಾ�ಕ
�ೕವನದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯಲು ಆಗಲಲ್ ಅಂದು�ೂಂಡು �ಟುಟ್ �ೂೕಗು�ಾತ್�. �ಾ�
�ೂೕಗುವ ವಯ್�ತ್ ತನನ್ ಸಂ�ಾ� ಬದು�ರುವ ತನಕ �ೕ�ೂಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಮದು�
�ಾ��ೂಳಳ್�ಾರದು. 12
7:12 “ಕತರ್ನ �ಾತು ಇಲಲ್�ಾದರೂ”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನ� �ಳ�
�ೕಳ�ಾ�ರುವ ಪ��ಥ್�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ೕ��ೂ�ಟ್ಲಲ್ ಎಂಬದು �ೌಲನ �ಾತುಗಳ
ಅಥರ್ವಲಲ್. ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಇ�ಾದ್ಗ
ಅವ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಏನೂ �ೕ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ��. ��ಾವ್�ಗಳು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ
ಮದು� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಕ���ಾದ್� (ವ 39; 2 �ೂ�ಂಥ 6:14-15).
ಆದ� ಗಂಡ ಅಥ�ಾ �ಂಡ� ಮದು��ಾದ ನಂತರ ��ಾವ್��ಾಗಬಹು�ೕ �ೂರತು
ಅ��ಾವ್��ಾಗ�ಾರದು. �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಅಂಥ ಪ��ಥ್�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂಥ
ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ಾಗರ್ದಶರ್ನವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. 14
7:14 �ೌಲನು ಇ�ಲ್ “�ೕವಜನರು” ಮತುತ್ “ಪ�ತರ್�” ಪದವನುನ್ �ೕ�
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್
ಗಮ���.
ಆತನು
ಇವ�ಗಳನುನ್
ಇ�ಲ್
ಪರ್�ಯ್ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ಅ��ಾವ್�ಯು ��ಾವ್�ಯನುನ್
ಮದು��ಾಗುವ �ಾರಣ�ಂದ ಅವನ �ಾಪಗಳು �ೂ�ಯಲಪ್ಡುವವ� ಮತುತ್ ಅವನು
�ೖ�ಕ�ಾ� ಶುದಧ್�ಾಗುವನು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ�ಲಲ್. ಅವನ �ಾ�ನ
ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಅಂಥ ಅ��ಾವ್�ಯು ��ಾವ್�ಯನುನ್ ಮದು� �ಾ��ೂಳಳ್� ಇರುವ
ಅವ�ಾವ್��ಂದ ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ�ರ�ೕಕು – �ಾಕಂದ� �ೕವರು ಆ ಅ��ಾವ್��ಂ��
ಮತುತ್ ಅವರ �ೖ�ಾ�ಕ �ೕವನ�ಂದ ಜ�ಸುವ ಮಕಕ್�ೂಂ�� ��ೕಷ �ೕ�
�ಾಯರ್�ಾಡುವನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೌಲನು ತನನ್ ಈ �ಾತುಗಳ
ಅಥರ್�ೕನು ಎಂದು �ವ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್, ಆದ� ಈ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸ ಯ�ಾಥರ್
�ಾಗೂ ಅಥರ್ಗ�ರ್ತ�ಾ�ರುತತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ಾವ� ಆ�ೂೕ�ಸಬಹು�ಾ��. “ಪ�ತರ್”
ಮತುತ್ “�ೕವಜನರು” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ� �ಾಜಕ 20:7; �ೕ�ಾನ 17:17-19
�ೂೕ��. 15
7:15 “ಸ�ಾ�ಾನ”– ��ಾವ್�ಯು ತನನ್ ಗಂಡ ಅಥ�ಾ �ಂಡ� �ರ್ಸತ್ನಂ��ಯ�ಲ್
ಇಲಲ್�ಂದ� ಅವ�ೂಂ�� �ಾಧಯ್�ಾದಷೂಟ್ ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್
ಒಂದು�ೕ� ಅ��ಾವ್�ಯು �ಟುಟ್�ೂೕಗಲು �ೕ�ಾರ್��ದರೂ ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ�ೕ
ಇರ�ೕಕು. ಅಂಥ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಅಡಚ�, ಒ�ಾತ್ಯ �ಾಡುವ ಪರ್ಯತನ್ವ�

ಇರ�ಾರದು. 16
7:16 “ರಕಷ್�”– �ರ್ಸತ್ನಂ��ಯ�ಲ್ರುವ ಗಂಡ ಅಥ�ಾ �ಂಡ�, ತನನ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ
�ೕ�ತ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒ�ಳ್ಯ �ಾ�, ತನನ್ �ಾರ್ಥರ್� ಮತುತ್ �ಾ�ಮ್ಯ ಮೂಲಕ
�ರ್ಸತ್ನಂ��ಯ�ಲ್ ಇರದ ತನನ್ ಸಂ�ಾ�ಯನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� ನ�ಸಲು ಮತುತ್ ರ�ಸಲು
�ಾಧಯ್. 17-24
7:17-24 ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಮದು� �ಾಗೂ �ೕವನದ ಇತ� ಪ��ಥ್�ಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಅವ�ಗಳನುನ್
�ದಶರ್ನ�ಾ�
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�.
�ೕವರು
ಪರ್��ಬಬ್ರನುನ್ ಒಂ�ೂಂದು ��ರ್ಷಟ್�ಾದ �ಥ್�ಗ�� “ಕ���ಾದ್�” ಮತುತ್
ಪರ್��ಬಬ್ರನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ ಸಥ್ಳಗ�� “�ೕ���ಾದ್�.” ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್��
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯ�ೕ�ಂದ� ತನನ್ ಕು�ತು �ೕವರ �ತತ್ ಏನು ಎಂದು ಅವನು
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಒಬಬ್ನು ತನನ್
�ೕ�ತದ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ ಗುಣಗುಟುಟ್�� ಮತುತ್ ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾರದು
ಬದ�ಾ� �ೕವರ �ತತ್ವ� ಉತತ್ಮ�ಂದು ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು �ಾಗೂ �ೕನ��ಂದ
ಅದನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ೕಕು. 17
7:17 �ೌಲನು �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ರುವ ಪ��ಥ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸ�ಾರದು. 18
7:18 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�ಾದ �ಹೂದಯ್ರು ತಮಮ್
�ಹೂದಯ್ತವ್ದ ಗುರುತುಗಳನುನ್ �ಾಳು�ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು ಮತುತ್
��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರುವ ಅನಯ್ರು ನಮ� ಸುನನ್��ಾಗ�ೕ�ಂದು �ೕ�ಸ�ಾರದು (�ಲವ�
ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೕ� ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು – ಅ�� 15:1). 19
7:19 ಸ�ಯ ಈ ಯುಗದ�ಲ್ �ೕಹದ �ೕ� ಗುರುತು ಇರ� ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್� ಇರ�
�ೕವ�� �ಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್. �ೕವರ �ತತ್ದಂ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ೕ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಾಯರ್�ಾ��. ಗ�ಾ 6:15; �ೂೕ�ಾ 2:25-29 �ೂೕ��. 21-22
7:21-22 �ೂೕಮನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ�ಲ್ ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ �ಾಸತವ್ವ� ಅತಯ್ಂತ
�ಾ�ಾನಯ್�ಾದ �ಷಯ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅ�ೕಕ �ಾಸರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಟಟ್ರು. ಅವರು ತಮಮ್ �ಾಸತವ್ದ ಪ��ಥ್�ಯ �ಷಯ�ಾ� ಏನು
�ಾಡ�ೕಕು? ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ ಅದನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು, �ಾಧಯ್�ಾದ�
�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು (ಆದ� �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಾಕ್� �ಂ�ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್
ಅನುಸ�ಸ�ಾರದು) ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತಮಮ್ನುನ್ �ಾಪದ ಬಂಧನ�ಂದ, ಮರಣ�ಂದ
ಮತುತ್ �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ��ಂದ �ಡುಗ� �ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಮನದಟುಟ್

�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೕ�ಾನ 8:36; ಗ�ಾ 5:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಮ�ೂತ್ಂದು ಕ� �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� �ಾನವ�� �ಾಸರಲಲ್ದವರು �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
“�ಾಸರು” (�ೂೕ�ಾ 6:16-22) ಎಂಬದನುನ್ ಮನವ�� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೕ�
�ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, �ೕವನದ ಎ�ಾಲ್ ತರಹದ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ತಮ�ರುವ ಸಂಬಂಧವ� ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಷಯ ಎಂಬದನುನ್ ಮನದಟುಟ್ �ಾ��ೂಂಡು, ಆತನ �ೕ� �ಾಡು�ಾತ್, ಆತನನುನ್
ಘನಪ�ಸ�ೕಕು. 23
7:23 6:20 �ೂೕ��. 24
7:24 ಆತನು ಇದನುನ್ ಮೂರ�ೕ ಸಲ �ೕಳು�ತ್ರುವದು ಇದರ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್� (ವ 17, 20).
“�ೕವರ ಮುಂ�”– ��ಾವ್�ಗ�ಾ� �ಾವ� �ಾವ��ೕ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ದದ್ರೂ, �ೕವರು
ನಮಮ್ ಹ�ತ್ರದ�ಲ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಮನವ�� �ಾ��ೂಂಡು ಆತನ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್
�ೕ�ಸ�ೕಕು. 25
7:25 ವಚನಗಳು 10, 12. 26
7:26 “ಕಷಟ್�ಾಲ”– ಲೂಕ 21:23; 2 �ೂ�ಂಥ 6:4; 1 �ಸ 3:7ರ�ಲ್ಯೂ ಇ�ೕ
�ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಅವನ ಮುಖಯ್ �ಷಯ�ೕ�ಂದ�, �ಲವ� ಸಮಯ
ಮತುತ್ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಮದು��ಾಗ� ಇರುವ�ೕ ಉತತ್ಮ. �ಾ��ೕ
ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ �ಲವರು (�ಲವ�) ��ಾವ್�ಗಳು ಮದು��ಾಗ� ಇರುವ�ೕ
ಉತತ್ಮ (�� 16:1-2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 29
7:29 “ಸಮಯವ� ಸಂ�ೂೕಚ�ಾ��”– (ವ 29). �ೌಲನ ಈ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ೕನು
ಎಂಬದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ಲಲ್. �ೕಘರ್ದ�ಲ್�ೕ ಸ�� �ೂಡಡ್ ಸಮ�ಯ್ ಎದು�ಾಗುವದನುನ್
ಅವನು ಮುಂ�ಾ� ��ದು�ೂಂ�ರಬಹುದು. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣವ�
ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಎಂಬ ತನನ್ ದೃಢ�ಯನುನ್ ಅವನು ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದು
�ಲವರ ಆ�ೂೕಚ��ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 13:11-12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ ಸಮಯ ಅವ��ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ೕ� ಅ��ಸತ್ಲ��ಾಗ�
�ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್). ಇದು ಏ�ೕಆದರೂ, ಬಹು�ೕಗ�ೕ ಅ�ೕಘ�ಾದ ಬದ�ಾವ�ಯು
ಆಗುವ�ಂದು ಅವನು ��ೕ��ದನು (ವ 31) ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಭೂ�ಯ �ೕ�
ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ – ಕತರ್ನ �ೕ�ನ �ರ್ೕ� �ಾಗೂ ಕತರ್ನ �ೕ�� ಆದಯ್�
�ೂಡುವವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು (ವ 35). 36-38
7:36-38 �ಾನು �ಾ�ಗೂ ಮದು��ಾಗುವದನುನ್ ��ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್

�ೌಲನು ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸಲು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಬದ�ಾಗುವ ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಕರ�ಾದ
ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೕವ�ೂಂ�� �ಾಗುವ ��ಾವ್�ಗ�� ತಮ� ಸ� ಅ�ನ್ಸುವದನುನ್
�ಾಡುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ದನು. 39
7:39 ವಚನ 10; �ೂೕ�ಾ 7:2. �ೌಲನು �ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ� ��ಾವ್�ಗಳು
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಮದು� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. “�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್” ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು
�ೕ�ರುವ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಇದು�ೕ ಆ��. 40
ಮದು�
�ಾ��ೂಳಳ್�
ಇರುವವರು
ಮದು�
7:40
“ಸುಖ”–
�ಾ��ೂಂ�ರುವವ��ಂತ �ಚುಚ್ ಸುಖ�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್�ೕ? �ೌದು, ಒಂ��ಾ�ರುವ
ವರವನುನ್ �ೕವರು ಅವ�� �ೂ�ಟ್ರುವ�ಾದ�, ಅವರು �ಚುಚ್ ಸುಖ�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್ (ವ
7).
“�ೕವರ ಆತಮ್”– �ೕವರ ಆತಮ್ನು ತನನ್�ಲ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದು �ೌಲ�� �ೂ�ತ್ತುತ್.
�ಾನು ಬ�ಯು�ತ್ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ�ಯುವಂ� �ೕವರ ಆತಮ್�ೕ ಅವನನುನ್
�ರ್ೕ�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು.

81-13
8:1-13 ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ �ರ್ೖಸತ್ರ ನಡು� ��ಾನ್��ಾರ್ಯ�ದದ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಇದೂ
ಒಂ�ಾ�� – �ಗರ್ಹಗ�� �ೖ�ೕದಯ್ �ಾ�ರುವ ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್ �ನನ್ಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ�
�ಲವರು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರೂ, ಆದ� ಇನೂನ್ �ಲವರು ಅದು ತಪ�ಪ್ ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್
ಇದದ್ರು. ಈ ಪರ್�ನ್� ಸಂಬಂ��ದ �ಲವ� �ಷಯಗಳನುನ್ ಎಲಲ್ರೂ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ರು.
ಆದ� �ೌಲನು ಈ ಚ�ರ್ಯನುನ್ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್�ಕ್ ��ದು�ೂಂಡು �ೂೕದನು. ಅವನು
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�, �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ರ್ೕ�, �ಾನ�ಕ್ಂತ �ಚುಚ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��; ಮತುತ್ ಆ
�ರ್ೕ��ಲಲ್ದ �ಾನವ� �ಚುಚ್ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾದ �ಷಯ�ಾ��. ಆತನು ��ಾವ್�ಗ��
�ಾಧಯ್�ಾಗುವ ಉನನ್ತ�ಾದ ತತವ್ವನುನ್ ����ಾದ್� – �ಮಮ್ �ೂ� ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
�ರ್ೕ���, ಅವರನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ��ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್�� ಮತುತ್ ಅವ��
�ೂಂದ�ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ ದೂರ ಉ���. 1
8:1 �ಾನವ� ಒಬಬ್ನ�ಲ್ ಗವರ್ ಮತುತ್ ಅಹಂ�ಾರವನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುತತ್�. �ರ್ೕ��ಂದ
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು ಇತರರು ತಮಮ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ ��ಯಲು ಸ�ಾಯ
�ಾಡುತತ್�. 2
8:2 �ಾವ��ೕ �ಷಯದ ಬ�ಗ್�ಾದರೂ ಎ�ಾಲ್ ��ದವರು �ಾರೂ ಇಲಲ್. ಒಬಬ್ನು
ತನ�ರುವ ಸವ್ಲಪ್ �ಾನದ�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡುವದು ಹುಚುಚ್ತನ�ಾ��. ನಮ� ಬಹಳ ಕ��

�ೂ�ತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೕನ��ಂದ ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ�ೕ �ಜ�ಾದ �ಾ�ಾವ��. 3
8:3 �ೕವ�� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾನಗ��ಂತಲೂ �ರ್ೕ� ಅತಯ್ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾದ�ಾದ್��.
�ರ್ೕ� ತನನ್�ಲ್�ೕ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ �ಾನ�ಾ�� (13:2; 1 �ೕ�ಾನ 4:7-8).
�ೕವ�� ತನನ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರು �ಾರು ಎಂಬದು �ೂತುತ್ – ಅವರು ಆತ��
�ೕ�ದವ�ಾದದ್�ಂದ ಆತನು ಅವರನುನ್ ಗುರು�ಸು�ಾತ್�, ಅವರನುನ್ ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್� (2
�� 2:19; ಗ�ಾ 4:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 4
- 8:4 ಧ�ೕರ್ 6:4; �ೕತರ್� 115:2-8; ��ಾಯ 44:6-9. 5
8:5 ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧಕರು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಮತುತ್
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಅ�ೕಕ �ೕವರುಗಳು ಮತುತ್ ಕತರ್ರುಗಳು ಇ�ಾದ್� ಎಂದು
�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು �ಜ�ಾದ ಮತುತ್ ಸತಯ್�ಾದ �ೕವರು ಒಬಬ್�ೕ
ಎಂಬದನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್�. 10:20 ರ�ಲ್ �ಲವ� ಜನರು ಆ�ಾ�ಸುವ ಅ�ೕಕ
�ೕವರುಗಳು ಮತುತ್ ಕತರ್ರ ಬ�ಗ್ ಆತನು ಏನು �ೕ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್�.
�ಾ��ೕ ಅ�� 14:15 ಸಹ �ೂೕ��. 6
8:6 ವಚನ 4. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಬಬ್�ೕ ಕತರ್ನು ಎಂದು �ೕಳುವದರ ಅಥರ್
ತಂ��ಾದ �ೕವರು ಕತರ್ನಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ ಆತನನುನ್
ಕತರ್ನು ಎಂದು ಕ���ಾದ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 11:25. ಇ�ೕ ಪರ್�ಾರ, ತಂ��ಾದ �ೕವರು
ಒಬಬ್�ೕ �ೕವರು ಎಂದು �ೕಳುವದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್.
ತಂ��ಾದ �ೕವರು ಸತಯ್�ೕದದ ಬರಹ�ಾರ�� ಆತನನುನ್ �ೕವರು ಎಂದು ಬ�ಯುವಂ�
�ರ್ೕ�ೕ��ದನು (��ಾಯ 9:6; �ೕ�ಾನ 1:1; ಅ�� 20:28; �ೂೕ�ಾ 9:5; ���ಪ್
2:6; �ೂ�ೂ 2:9; �ೕತ 2:13; ಇ�ರ್ 1:3,8; 1 �ೕ�ಾನ 5:20). �ೌಲನು
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಆತನ ಮೂಲಕ�ಾ��ೕ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು ಅ�ತ್ತವ್�ಕ್ ಬಂದವ� –
�ೂೕ�ಾ 11:36ರ�ಲ್ �ೕವರ �ಷಯ�ಾ�ಯೂ ಇ�ೕ ಪದಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��.
�ೕಸು�ೕ ಕತರ್�ಂದು �ೕಳುವ�ಂದ�, ಆತನು �ೕವರು ಎಂದು �ೕಳುವ�ಾ��. ಲೂಕ
2:11; ���ಪ್ 2:6,10,11ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ಾ�ಾದ� ಇಬಬ್ರು
�ೕವರುಗ��ಾದ್��ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇಲಲ್. �ೕವರು ಒಬಬ್�ೕ, ಆದ�
ತರ್�ೕಕತವ್ದ�ಲ್ ಮೂವರು ವಯ್�ತ್ಗ��ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17ರ�ಲ್ ತರ್�ೕಕತವ್ದ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೌಲನು, ಒಬಬ್�ೕ ಸತಯ್�ೕವರನುನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳ
ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಂದು �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸು�ತ್ರುವದನುನ್ ಗಮ��� (ಆ� 1:1; ��ಾಯ
40:25-28). �ಾವ� ಆತನ�ನ್ೕ ಆತು�ೂಳಳ್�ೕಕು, ಆತನ�ನ್ೕ ಆ�ಾ�ಸ�ೕ�ೕ �ೂರತು �ೕ�
�ಾರನೂನ್ ಆ�ಾ�ಸ�ಾರದು. 7

8:7 ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಎಲಲ್�ಗೂ �ಗರ್ಹಗ�ಂದ �ಾವ��ೕ
ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಮತುತ್ �ಗರ್ಹಗ�� ಅ�ರ್ಸುವ ಪ�ಾಥರ್ಗಳು �ೕವಲ ಆ�ಾರ
ಪ�ಾಥರ್ಗ�ೕ ಆ�ರುತತ್��ೕ �ೂರತು ಅಶುದಧ್�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಅಂಥ
ಆ�ಾರವನುನ್ ತಮಮ್ ಮ�ಯ�ಲ್ �ನುನ್ವದು ತಪ�ಪ್ ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� ಅವ�ೕ�ಾದರೂ
ಅದನುನ್ �ಂದ� ಅವರ ಮನ�ಾಸ್� ಅವರನುನ್ ದೂ�ಸುತತ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು
�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. “ಬಲ�ೕನ�ಾ�ರುವ” ಮನಸುಸ್ �ಾವ��ೂೕ �ಾಪದ �ಾಯರ್
ನ�ಯು�ತ್� ಎಂದು �ೕ�ಸುತತ್� ಆದ� ಅದು �ಾ�ರುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ
�ಾವ��ಾದ�ೂಂದು �ಷಯ �ಾಪ�ಾ���ೕ ಅಥ�ಾ ಅಲಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್
�ೕ�ಾರ್�ಸಲು ಆಗದ �ಥ್�ಯ�ಲ್ರುತತ್�. 8
8:8 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ರುವ �ಲವರು ಇದ�ನ್ೕ �ೕಳುವವ�ಾ�ದದ್ರು. �ೌಲನು ಅದನುನ್
ಒ�ಪ್�ೂಂಡನು, ಆದ� ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ �ೂಡಡ್ ತತವ್�� ಎಂದು
�ೕ��ಾದ್�. 9-13
8:9-13 10:23-33; �ೂೕ�ಾ 14:14-23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗ��
�ನುನ್ವ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ದ�ಾನ್ದರೂ �ನನ್�ರುವ �ಾಗೂ �ನುನ್ವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್��. ಆದ�
ಅವರು ಈ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸುವದ�ಕ್ಂತ �ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ ಇನೂನ್ ಅ�ೕಕ
�ಷಯಗ��.
�ೂ�ಯ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗಳು
ತಮಮ್
��ಚ್�ಗನು�ಾರ
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� ಇತರರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು. 10
8:10 “�ಗರ್�ಾಲಯ”– �ೌಲನು ನಂತರದ�ಲ್ �ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ� �ಾವ ��ಾವ್�ಯು
ಅಂಥ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ನನ್�ಾರದು (10:19-21), ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ಯೂ ಸಹ ಅದನುನ್
�ಾಡುವದು ಸ�ಯಲಲ್ ಎಂದು ಅವನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾಲ್. 11
8:11 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ದುಬರ್ಲ�ಾ�ದದ್ ಸ�ೂೕದರರನುನ್ �ರ್ೕ��ದದ್�ಂದ�ೕ
ಅವ��ಾ�ಯೂ �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು. ಬ�ಷಠ್�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು ಅವ�� �ೂಂದ��ಾಗುವ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳಳ್ದಂ� ಇನೂನ್ ��ಾಚ್� ಅವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕಲಲ್�ೕ?
“�ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್�”– ಅಥ�ಾ “�ಾ�ಾಗು�ಾತ್�” – �ೂೕ�ಾ 14:15. ಇದರ ಅಥರ್
ಅವರು ತಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಾಯ�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 2 �ಸ 1:9 ರ�ಲ್
�ೕಳ�ಾ�ರುವ ಪರ್�ಾರ ಕತರ್ನ ಪರ್ಸನನ್��ಂ�ಾಗುವ ಅಂ�ಮ�ಾದ �ಾಶನದ ಬ�ಗ್ ಅದು
�ಾತ�ಾಡುವ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 6:37-40; 10:27-29; �ೂೕ�ಾ 5:9-10; 8:28-39
�ೂೕ��). 12
8:12 ಒಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು �ಾಪ �ಾಡುವದ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾಗುವವನು, ಆ ��ಾವ್��
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾಪ �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� (ಅ�� 9:4; �ೕತರ್�

51:4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 13
8:13 �ೌಲನು ಊಟದ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಎ�ಾಲ್
�ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಈ ತತವ್ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. �ಾವ� �ಾ��ೕ
ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು (10:24,32,33). ಇದು �ರ್ೕ�ಯ ತತವ್�ಾ��. �ಾವ �ೕ� �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು
ಎಂದು �ೂ�ತ್ರುವವರು �ಾ� �ರ್ೕ�ಸು�ಾಗ ಇತರರ �ತ�ಾಕ್� ತಮಮ್ನುನ್
��ಾಕ���ೂಳಳ್ಲು �ದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�.

91-27
9:1-27 8�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೌಲನು ಇತ� ��ಾವ್�ಗಳ �ತ�ಾಕ್� ಒಬಬ್ನು ತನನ್ನುನ್
��ಾಕ���ೂಳುಳ್ವ ತತವ್ವನುನ್ ಕ���ಾದ್�. ಅವನು �ಾನು �ೂೕ�ಸುವ �ಾ��ೕ
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್�ೕ �ೂರತು ಅದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್.
ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಆತನು ತನನ್ ಈ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಮತುತ್ ಹಕುಕ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�
– ವ 1,4,5,12,19. ಆದ� ಅವನು ತನನ್ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಮತುತ್ ಹಕಕ್ನುನ್ ತನನ್ನುನ್
��ಚ್��ೂಳಳ್ಲು ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಇತರರು �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� ಬರಲು
�ಾಗೂ ನಂ��ಯ�ಲ್ ��ಯಲು ಅವ�� �ೕ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು ಎಂದು
�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾವ��ೕ �ೕವಕ�ಾದರೂ �ೕವರು ತನನ್
ನಂ�ಗಸತ್ �ೕವಕ�� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ರುವ ಬಹು�ಾನಗಳನುನ್ ಪ�ಯ�ೕ�ಾದ�
ಅದ�ಕ್ರುವ ಏ�ೖಕ �ಾಗರ್ ಸವ್��ಾಕರ��ೕ ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವ ಮೂಲಕ ಆತನು ತನನ್
�ಾತುಗಳನುನ್ ಮು�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 1
9:1 “ಅ��ಸತ್ಲ”– ಇತ� ��ಾವ್�ಗ�� ಇರುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಮತುತ್ ಅ��ಾರಗ��ಂತ
�ಚುಚ್ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ �ಾಗೂ ಅ��ಾರವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದು ಅವನ �ಾ�ನ
ಅಥರ್�ಾ��.
“ಸವ್ತಂತರ್ನಲಲ್�ೕ”– ಆತನು ತನನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�, ಆ�ಾರದ �ಷಯದ�ಲ್ ಆತನು ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ �ಯಮಗ�ಂದ
ಸವ್ತಂತರ್�ಾ�ದದ್ನು.
“ನಮಮ್ ಕತರ್�ಾದ . . . ಕಂಡವನಲಲ್�ೕ”– 15:8; ಅ�� 9:3-5. 2
9:2 �ೌಲನು ಅ��ಸತ್ಲ�ಂಬದನುನ್ �ಲವರು ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಆದ�
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಅ�ೂಟ್ಂದು ಮೂಖರ್�ಾ� ಇರ�ಾರ�ಾ�ತುತ್. ಆತನ
ಮೂಲಕ�ಾ��ೕ ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್�ಟ್ದದ್ರು – 4:15. 3
9:3 ಅವನು ಅ��ಸತ್ಲನಲಲ್�ಂದು �ೕಳು�ತ್ದದ್ವ�� 1,2 �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು

ಉತತ್ರವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. 4-14
9:4-14 ಈ �ಾಗದ�ಲ್, ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ� ತನ�ರುವ “ಅ��ಾರದ” ಬ�ಗ್ ಅವನು
�ಾತ�ಾ��ಾದ್� (ಅಥ�ಾ, ಈ �ಷಯ�ಕ್ ಬರುವ�ಾದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇತರರನುನ್
ತನನ್ �ಲಸ�ಕ್ ಕಳು�ಸುವ ಬ�ಗ್ �ೂೕಡಬಹುದು). ಆ “ಹಕುಕ್ಗಳು” �ಾವ��ಂದ� ಅವರು
ತಮ� �ೕ�ಾದ ಆ�ಾರವನುನ್ �ನನ್ಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾ�ೕಯವನುನ್ ಕು�ಯಬಹುದು (ವ
4), ಮದು� �ಾ��ೂಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಪರ್�ಾಣಗಳ�ಲ್ �ಂಡ�ಯರನುನ್
ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗಬಹುದು (ವ 5), �ಾಗೂ �ಾರ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ �ೕ�
�ಾಡು�ತ್ೕ��ೕ ಅವ�ಂದ ಪ�ಣರ್ ಸಹ�ಾರವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು (ವ 6-14). 4
- 9:4 �ೂೕ�ಾ 14:14. 5
9:5 “ಕತರ್ನ ತಮಮ್ಂ�ರು”– ಅ�� 1:14.
“�ೕಫ”– �ೕತರ್ (�ೕ�ಾನ 1:42). ಅವನು ಮದು� �ಾ��ೂಂ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ
8:14), ಮತುತ್ ಅವನ �ಂಡ� ಅವನ ಪರ್�ಾಣಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ �ೂ�ಯ�ಲ್
�ೂೕಗು�ಾತ್ ಇದದ್ಳು. 6
- 9:6 ಅ�� 18:3; 20:34. 7
9:7 ಸ�ಗಳ�ಲ್ದುದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� �ಾಡುವವ�� ಸ�ಗಳು ಸ�ಾಯ
�ಾಡುವದು ಎಷುಟ್ ಸಹಜ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ಆತನು ಈ �ದಶರ್ನಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. 8-9
- 9:8-9 ಧ�ೕರ್ 25:4; 1 �� 5:17-18. 11
9:11 �ದಶರ್ನಗಳ ಅಳವ�ಸು��ಯನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು.
“ಆತಮ್ ಸಂಬಂಧ�ಾದ �ೕಜ”– ಅ��ಸತ್ಲರು, �ೌ�ಾ�ರ್ಕರು, ಸ�ಾ�ಾಲಕರು ಮತುತ್
�ೂೕಧಕರು �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಂಬ �ೕಜವನುನ್ �ತುತ್�ಾತ್� (ಲೂಕ 8:11).
ಸಂಬಂಧ�ಾದ �ೖರನುನ್ �ೂಯುಯ್�ಾತ್�”– ತಮಮ್ �ಂಬಲ�ಕ್
“ಶ�ೕರ
ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವಂಥವ�ಗಳು. 12
9:12 �ೌಲನ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾ�ದ ತತವ್ವನುನ್ �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯ ��ತತ್ ಆತನು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಗ�ಾಡಲು, ಇತರ��
�ೂೕ�ಾಗುವಂಥ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ ದೂರ�ರಲು, ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳನುನ್ ಎದು�ಸಲು
ಆತನುನು �ದಧ್�ಾ�ದದ್ನು. 2 �� 2:10 �ೂೕ��. ಆತನು ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ
�ಾದ��ಾ��ಾದ್� (4:16; 11:1). 13
- 9:13 �ಾಜಕ 7:6,8-10,14,28-36 �ೂೕ��. 14
9:14 ವಚನ 11; ಮ�ಾತ್ಯ 10:9-10; ಲೂಕ 10:7-8. ತಮಮ್ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ �ೕ�

�ಾಡುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�� ತಮಮ್ �ಾಮಥಯ್ರ್ದನು�ಾರ ಉತತ್ಮ�ಾ� ಸ�ಾಯ
�ಾಡುವದು ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ರ್ೖಸತ್ ಗುಂಪ�ಗಳು ಜ�ಾ�ಾದ್���ಾ��.
�ಾವ��ಾದರು ಗುಂಪ� ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ� �ೂೕದ� ಅವರು ಕತರ್��
ಅ��ೕಯ�ಾಗುವವ�ಾ��ಾದ್�. 15-18
9:15-18 �ೌಲ�� �ೕವರ ರಹಸಯ್�ಾದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ��ಸ�ಾ�ತುತ್ (4:1-2) ಮತುತ್
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುವದ�ಾಕ್��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವನನುನ್ ಕಳು��ದದ್ನು (ಅ��
20:24; ಗ�ಾ 2:7; ಎ� 3:8). ಅವ�� ಅವನು �ಾಡುವ ಇಷಟ್�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ
ಇಷಟ್�ಲಲ್�ದದ್ರೂ, ಅವನು ಅದನುನ್ �ಾಡ�ೕ �ೕ�ಾ�ತುತ್. ಒಂದು�ೕ� ಅದನುನ್ ಅವನು
�ಾಡ�ಲಲ್�ಂದ� “ಅವನ ಗ� ಊ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್” (ವ 16. ಇದು
�ಾವ��ಾದರು �ೕ�ಯ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�). ಆದದ್�ಂದ ಸು�ಾ�ರ್
�ಾರುವ �ಷಯದ�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡಲು ಏನೂ ಇಲಲ್. ಆದ� ಅವ�� �ಚಚ್ಳಪಡಲು
ಆ�ಾರ�ತುತ್. ಅ�ೕ�ಂದ�: ಅವನು �ಾವ��ೕ ಸಂ�ಾವ��ಲಲ್� ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರು�ಾತ್
ಇದದ್ನು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನನ್ ಉ�ದ್ೕಶಗಳು ಸ��ಾ��, �ಾನು ಸಂಬಳ�ಕ್
ದು�ಯುವವರ �ಾ� ಅಲಲ್� “�ವ್ೕ�ಛ್�ಂದ�ೕ” ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರು�ತ್ರುವ�ಾ�
�ಾ�ೕತುಪ��ದನು. ಅವನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಖ�ರ್ನ�ಲ್ �ೕ� �ಾಡುವ
��ಾ�ಯಂ�ದದ್ನು (ವ 7), ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನಂಥ ಒ�ಳ್ಯ ಯಜ�ಾನ��
ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ೕ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. 18�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಅವನು ತನನ್ ಸಂಬಳದ
ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವನ ಸಂಬಳವ� ಸಂಬಳ�ಲಲ್� �ೕ� �ಾಡುವದು
ಮತುತ್ ತನನ್ ಯ�ಾಥರ್� �ಾಗೂ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ಾ�ೕತುಪ�ಸುವ�ಾ�ತುತ್. 19
9:19 8-9 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ಡುಗ�ಯನುನ್ ಸ��ಾ�
ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಇತರರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ಕ��
ನ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ಾದ� �ಾನು ಎಲಲ್ವನೂನ್ ತಯ್�ಸಲು �ದಧ್ ಎಂಬ�ಾ� ಇ�ಲ್
�ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, ಅವನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ
�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� ಜನರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. ಇತರ�� ಒ�ಳ್ಯದನುನ್
�ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬ ಅವನ ಬಯ� �ೂೕ��ದ� ಅವನ �ೖಯ�ತ್ಕ ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್
ಇಷಟ್�ಲಲ್ದ �ಷಯಗಳು �ಾವ��ೕ �ಾರ್ಮುಖಯ್��ಲಲ್ದವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. ತನ�
ಇಷಟ್�ಾಗುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� ಅವನು ಅವರನುನ್
�ಲಲ್�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಮುಂ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್ ತನನ್ನುನ್ ಎಲಲ್ರ
“�ೕವಕನ�ಾನ್�” (ಅಥ�ಾ �ರ್ೕಕ್ ಪದ – “�ಾಸನ�ಾನ್�”) �ಾ��ೂಂ��ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ�
�ೕ�ರುವದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದು �ವ���ಾದ್�. ಅವನು ಮೂರು ತರಹದ ಜನರ ಬ�ಗ್

�ಾತ�ಾ��ಾದ್� – �ಹೂದಯ್ರು, ಅನಯ್ರು ಮತುತ್ ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ ನಂ��ಯ�ಲ್
ದುಬರ್ಲ�ಾ�ರುವವರು. 20
9:20 ಅವನು �ಹೂದಯ್ರು ತನನ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾಡುವ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ��ಾಚ್� �ಾ�ದನು – ಆದ� ಅವ�ಗಳು �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ ನಂ�� ಮತುತ್
�ೕವನದ �ಾಗರ್ಗ�� ಎಂ�ಗೂ �ರುದಧ್�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಇದರ ಉ�ಾಹರ�ಗಳು ಅ��
16:3; 18:18; 21:20-26 ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. 21
9:21 “�ಯಮ�ಲಲ್ದವನಲಲ್”– �ೂೕ�ಾ 12:2. �ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದವರ ನಡು�
�ೕ��ಾಡು�ಾಗ ಅವನು �ಹೂದಯ್ರ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಆಚರ�ಗಳನುನ್ ಬ��ಟಟ್ನು.
ಇದರ ಅಥರ್ ಅವನು �ೕವರ �ಯಮಗಳ �ೖ�ಕ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್ ಬ��ಟಟ್ನು ಎಂಬ�ಾ�
ಅಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 8:4 �ೂೕ��). ಆಗಲೂ �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಕ��ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 22
9:22 “ಬಲ�ಲಲ್ದವರು”– 8:7; �ೂೕ�ಾ 14:1. ಅವರನುನ್ �ೂೕ�ಸದಂ� ಅಥ�ಾ
ದುಃಖ�ಕ್ ಒಳಪ�ಸದಂ� ಅವನು ಎಚಚ್ರವ��ದನು. ಅವರನುನ್ ಅ�ಕ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಸಂಗ�ಗ�� �ಲುಲ್ವ ಸಲು�ಾ� ಅವನು ತನನ್ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ �ಾಗೂ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್
ಕ�ಗ��ದನು. ತನನ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳುಳ್ವದಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ ಜನರ ನಡು� ಇತರರ
�ತ�ಾಕ್� ದು�ಯುವ��ೕ ಅವರ ಗು��ಾ�ತುತ್. �ೂೕ�ಾ 15:1-3 �ೂೕ��. 23
9:23 �ೌಲ�� ತನನ್ ಆದಯ್�ಗಳು, ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ “ಹಕುಕ್ಗಳು” ಮುಖಯ್�ಾ�ರ�ಲಲ್
ಬದ�ಾ� ಸು�ಾ�ರ್ �ಾತರ್�ೕ ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾ�ತುತ್. “�ಾಲು” ಎಂದ� ಸು�ಾ�ರ್ಯ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳ�ಲ್ ಇತರ�ೂಂ�� �ಾಲು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ೕ �ೂರತು ಸುಮಮ್�ೕ
ತಮಮ್�ಲ್�ೕ ಇಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವದಲಲ್. 24-27
9:24-27 �ೕವರು ನಂ�ಗಸತ್ �ೕ�� �ೂಡುವ ಬಹು�ಾನಗಳನುನ್ �ಲಲ್�ೕ�ಂಬ ಬಯ�
ನಮ���ೕ? ಅದ�ಕ್ ಇರುವದು ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ಾಗರ್, �ೌಲನು ಆ �ಾಗರ್ವನುನ್
ಅನುಸ��ದನು. ಅದು ಸು�ಾ�ರ್ಯ ��ತತ್ ಸವ್��ಾಕರ� ಮತುತ್ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣದ
�ಾಗರ್�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 10:38; 16:24; ಲೂಕ 9:23 �ೂೕ��. 24
9:24 �ೕ�ರು�ಾಗ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯು, ಓಟದ ಸಪ್�ರ್�ಾ���ೕ? �ಲವ�
�ಷಯಗಳ�ಲ್, �ೌದು. ಅ�� 20:24; 2 �� 4:7; ಇ�ರ್ 12:1 �ೂೕ��. ಮತುತ್
ಓಡುವವ�ಲಲ್ರೂ ಬಹು�ಾನವನುನ್ �ಲುಲ್ವ�ಲಲ್. �ೌಲನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರುವ
�ಷಯ ರಕಷ್�ಯಲಲ್ (ಇದು ವರ�ಾ�� ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್
�ೂಂ��ಾದ್�, ಆದದ್�ಂದ ಅ�ೕಕರ ನಡು� ಇದು ಒಂದಲಲ್ – ಎ� 2:8-9). ಬಹು�ಾನವ�

�ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ �ಾಡುವ �ೕ�� �ೂ�ಯುವ ಸ�ಾಮ್ನ�ಾ��. 25
9:25 “ಜಯ�ಾ��”– 2 �� 4:8 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು �ಲಲ್ಬಹು�ಾದ ಅ�ೕಕ ಜಯ�ಾ��ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�
– 1 �ಸ 2:19; 2 �� 4:8; �ಾ�ೂೕಬ 1:12; 1 �ೕತರ್ 5:4. �ರ್ೕ�ಾಪಟುಗಳು
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ �ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾದ ಬಹು�ಾನಗ��ಾ� ಕಷಟ್ಗಳನುನ್
ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಕ�ಣ ಪ�ಶರ್ಮ ನ�ಸು�ಾತ್� �ಾಗೂ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ�ಕ್
ಒಳ�ಾಗು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು �ಾನವ�ಳಳ್ವರು ಮತುತ್ ಅವರಂ�
ಸಮಪರ್�ಯುಳಳ್ವರು ಆ�ರಲು ಆಗುವ�ಲಲ್�ೕ? �ಾವ� �ಲಲ್ಬಹು�ಾದ ಬಹು�ಾನಗಳು
�ಾಶವ್ತ�ಾದವ�ಗ�ಾ��. 26
9:26 �ೌಲನು ತನನ್ ಮನ�ಸ್�ೂಳ� ಗು�ಯನುನ್ ಇಟುಟ್�ೂಂಡವ�ಾ� ಓ�ದನು –
���ಪ್ 3:13-14. ಆತನು �ೂೕ�ಾಡು�ತ್ರುವವನ �ಾ� ನ�ಸ�ಲಲ್. ಅವನು
�ಜ�ಾ�ಯೂ �ೂೕ�ಾ�ದನು ಮತುತ್ �ಲಲ್�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ಾ�ದನು – 2 �� 4:7. 27
9:27 “ಜ�ಜ್ �ಾವ್�ೕನಪ���ೂಳುಳ್ವದು”– ಇದು �ರ್ೕಕ್ ಪದ�ಾ�ದುದ್ ಇದರ ಅಥರ್
“ಕಣಣ್ �ಳ� �ೂ�ಯುವದು” ಮತುತ್ �ೕ�ನ �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ ಇದನುನ್
ಆಲಂ�ಾ�ಕ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಇದನುನ್ “ಗುದುದ್��” ಅಥ�ಾ “ಜಜುಜ್��”
–ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�� ಆದ� ಅವನು ತನನ್ �ೕಹವನುನ್
�ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� �ಾಯ�ಾ��ೂಂಡನು ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸ�ಾರದು. ಅವನು
ಶ�ದ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವನು ತನನ್ �ೕಹವನುನ್ ಸು�ೂೕಮಲ�ಂದ
�ೂೕ��ೂಳಳ್�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅದು ತನ� ��ೕಯ�ಾಗುವಂ� ಒ�ಾತ್ಯಪ��ದನು.
ಅವನು ತನನ್ �ೕಹವನುನ್ ಅ�ಾಯದ ಸೂಚ��ಾ�, ಅದು ತಮಮ್ ��ತ�ಕ್ �ಾರ�
�ೕಲು�ೖ �ಾ�ಸುವ�ಾ� ���ರಬಹುದು ಆದದ್�ಂದ ಬಲ�ಾದ �ೂೕ�ಾಟ�ಂದ ಅದನುನ್
�ಾವ್�ೕನಪ���ೂಳಳ್ಲು ಮುಂ�ಾದಂ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 7:24 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). ಅವನು ತನನ್ �ೕಹ�ಕ್ ಗು�ಾಮ�ಾ�ರಲು ��ಾಕ��ದನು, ಆದ� ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ
ಮತುತ್ ಸವ್��ಾಕರ�ಯ ಮೂಲಕ ತನನ್ �ೕಹವ� ತನ� ಸವ್�ೕನ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು.
�ೕವರ ಸಮಮ್�ಯ ಭ�ಷಯ್ದ �ತಯ್�ಾದ ಬಹು�ಾನವನುನ್ ಅವನು ಬಯ�ದನು. ಈ
�ಾರಣ�ಂದ ಅವನು �ೕಹದ ಪರ್ಸುತ್ತ ಸವಲತುತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಗ�ಸಲು
ಮುಂ�ಾದನು. ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�, ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�, ಫಲಭ�ತ�ಾ� �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತವನುನ್
�ೕ�ಸಲು ಸುಲಭ�ಾದ �ಾವ �ಾಗರ್ವ� ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು
��ದು�ೂಂ�ದದ್ನು. �ೕವರ ಆತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ೕಹವನುನ್ �ಾವ್�ೕನಪ���ೂಳಳ್ಲು
�ಜ�ಾದ �ೂೕ�ಾಟ ಮತುತ್ ದೃಢ��ಂದ �ಾತರ್�ೕ �ಾಧಯ್ ಎಂಬದು ಅವ��

ಮನವ���ಾ�ತುತ್.
“�ಾ�ೕ ಅ�ೕಗಯ್����ೂಂ��ೂೕ”– (ತ�ಾಪ್ದ �ಳುವ��ಯನುನ್ �ೂಡುವ)
“ತಳಳ್ಲಪ್ಡು��ೕ�ೂೕ” ಎಂಬ ಪದ�ಕ್ಂತ ಇದು �ಚುಚ್ �ಖರ�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ��.
ಸತಯ್�ೕದದ ಅ�ೕಕ ಆವೃ�ತ್ಗಳನುನ್ “ಅನಹರ್�ೂ�ಸ�ಾ��.” �ಾನು ನನನ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಕ�ದು�ೂಳುಳ್��ೕ�ೂೕ ಎಂದು ಭಯಪಡು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂದು ಅವನು �ೕ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ಬಹು�ಾನಗಳನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್��ೕ�ೂೕ ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (3:12-15; 2
�� 2:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ಾನವನ�ಲ್ರುವ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವ�ಕ್
�ೕಹ�ೕ ��ಾಸ�ಾ��. ತನನ್ ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್ ಇ�ಛ್ಗಳನುನ್ ತೃ�ತ್ಪ���ೂಳುಳ್ವದು
�ಾತರ್�ೕ ಅದ�ಕ್ �ೕ�ಾ�ರುವದು. ಒಬಬ್ನು ತನನ್ �ೕಹವನುನ್ �ಾವ್�ೕನದ�ಲ್
ಇಟುಟ್�ೂಂ�ಲಲ್�ಂದ�, ಅವನ �ೕಹ�ೕ ಅವನನುನ್ ತನನ್ �ಾವ್�ೕನದ�ಲ್
ಇಟುಟ್�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಇದು �ೂ�ಟ್�ಾಕತನ, ಮದಯ್�ಾನ, ಅ�ೖ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್
ಶ�ೕರದ ಇತ� �ಾಪಗ�� ನ�ಸುತತ್�.
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10:1 “ಮತುತ್”– 9�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ ಕ�ಯ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಸವ್��ಾಕರ� ಮತುತ್
ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣದ ಅವಶಯ್ಕ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ಅದನುನ್ ಅ�ಾಯ್�ಸುವ
�ಷಯದ�ಲ್ ತನನ್�ನ್ೕ �ಾದ��ಾ� ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್�. ಈಗ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ
�ಾಡದ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಚ��ರ್ಯ (ವ 6,11) ಉ�ಾಹರ�ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ಟಟ್
ಬಯ�ಗ�� ತಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಡುವದ�ಂದ ಆಗುವ ದುಷಪ್��ಾಮಗಳನುನ್
����ಾದ್�.
“�ೕಘ”– ��ೕ 13:21-22.
“ಸಮುದರ್”– ��ೕ 14:21-22,29. �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ�
ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನ�ಲಲ್ರೂ ಐಗುಪತ್�ೕಶ�ಂದ �ೂರ� ಬಂದರು ಮತುತ್ �ಾ�ಾನ್ �ೕಶದ
ಕ�� ತಮಮ್ ಪರ್�ಾಣವನುನ್ �ಾರ್ರಂ��ದರು. 2
10:2 “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ �ೂಂ�ದರು”– ಅವರು ಸಮುದರ್ವನುನ್ �ಾ� �ೂೕದದುದ್
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ �ೂಂದುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�ತುತ್. ಅವರು ಐಗುಪತ್ �ೕಶದ�ಲ್ �ೕ��ದ
ಹ�ಯ �ೕವವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂ�ಯುವದ�ಕ್ ಇದು �ತರ್ಣ�ಾ�ತುತ್. ಅವರು
“�ೕ�ಯ �ಷಯ್�ಾಗುವದ�ಾಕ್�” –�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ�ದರು. ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ�
ಅವರು �ೕ�ಯ �ಾಯಕತವ್�ಕ್ ಒಳಪಟಟ್ರು ಎಂಬ�ಾ��. �ಾ�ಾನ್ �ೕಶದ ಕ��
ಪರ್�ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ ಐಕಯ್�ಯ ಜನ�� ಅವನು ಮುಖಯ್ಸಥ್�ಾ�ದದ್ನು. �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ

�ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ� ಬಹು�ೕಕ ಇ�ೕ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಂ��. ಅದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒ�ತನದ�ಲ್
�ೕ�ಸುವ �ೂಸ �ೕವವನುನ್, ಸ�ಯ �ರ�ಾಸ್�ರುವ ಅವ�� ಐಕಯ್�ಾ�ರುವದನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. 3
10:3 ಆ ಆ�ಾರವ� ಮ�ಾನ್. ��ೕ 16:14-15 �ೂೕ��. 4
10:4 ��ೕ 17:5-6
�ೂೕ��. ಮ�ಾನ್ ಮತುತ್ �ೕರನುನ್ �ೖ�ೕಕ ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾ�� �ಾಕಂದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅದುಭ್ತ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಒದ��ದನು.
ಬಂ��ಳ�ಂದ ಬಂದ �ೕರು ನಮ� “�ೕವಕರ �ೕರನುನ್” �ಡುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ತರ್ಣ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 4:10,14; 7:38-39; 19:34). ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಅರಣಯ್
ಪರ್�ಾಣದುದದ್ಕೂಕ್ ಬಂ�ಯು ಅವರ �ಂ� �ೂರಳು�ಾತ್ �ಾ�ತು ಎಂದು ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
ಎ�ಲ್ಯೂ
�ೕಳ�ಾ�ಲಲ್
(ಬಂ��ಳ�ನ
�ೕರು
�ಾಗರ್�ಾ��ೂಂಡು ಅವರನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವದು ಅ�ಾಧಯ್ ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ
�ೕ�ಸುವಂ�ಲಲ್ – �ೕತರ್� 105:41). ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಅವ�ೂಂ�� �ೂೕದನು
ಮತುತ್ ಅವ�� �ೕ�ಾದ ಎಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ಒದ��ದನು. ಅವರ �ೂ��ದುದ್ ಅವರ ಎ�ಾಲ್
ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್ ಪ��ೖ�ದ ಬಂ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಆ��ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು
�ೕ��ಾದ್�. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ “ಬಂ�ಯು” ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ೕವ�ಾ�ರುವ
��ೂೕವನ ಸಂ�ೕತ�ಾ�� (ಧ�ೕರ್ 32:4 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ
��ೂೕವನು ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ಈ �ೕ��ಾ� �ೕ��ಾದ್�. (�ಾ��ೕ ವ 9; ಆ�
16:7; ��ೕ 3:2; 32:34; �ೕ�ಾನ 8:24,58; 12:41; ಇತ� �ಷಯಗಳನುನ್ ಲೂಕ
2:11ರ�ಲ್ �ೂೕ��). 5
10:5 ಅವರು �ೕವ�ಂದ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಕೃ�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ��ದದ್ರು, �ೕವಜನ�ಾ�
��ೕಷ ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್ ಅನುಭ��ದರೂ, ಅವರ�ಲ್ ಬಹು�ೕಕ ಜನರು �ಾ�ಾನ್
�ೕಶವನುನ್ ತಲುಪ�ಲಲ್. ಅವರು “ಬಹು�ಾನ ಪ�ಯಲು �ೕಗಯ್�ಾ�ರ�ಲಲ್” (9:27).
�ೕವರ ��ಯು ಅವರ �ೕ� ಬಂ�ತು ಮತುತ್ ಅವರು �ಾಯುವ ತನಕ ಅರಣಯ್ದ�ಲ್
ಗು��ಲಲ್� ಅ��ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. 6-10
10:6-10 ಅವರು �ಾ� �ೂೕತು�ೂೕದರು ಮತುತ್ ಅರಣಯ್ದ�ಲ್ ಸತುತ್�ೂೕದರು
ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾರಣವನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ��. �ೌಲನು ಅವರು �ಾ�ದ ಐದು �ಾಪಗಳನುನ್
ಇ�ಲ್ �ವ���ಾದ್� – ತಮಮ್ ಹೃದಯಗಳನುನ್ �ಟಟ್ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ� ���ೂ��ದರು,
�ಗರ್�ಾ�ಾಧ� �ಾ�ದರು, ಅ�ೖ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದರು, �ೕವರನುನ್
ಪ�ೕ��ದರು ಮತುತ್ ಗುಣಗು�ಟ್ದರು. ಇ�ಲಲ್ವ� �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ �ಾಪಗಳ
ಉ�ಾಹರ�ಗ�ಾ�ದುದ್ �ರ್ೖಸತ್�ಲಲ್ರೂ ಇವ�ಗ�ಂದ ದೂರ�ರ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�

ಇವ�ಗ�ಂದ ದೂರ�ರ� �ೂೕದ�, ನಮಮ್ ಅಂತಯ್ವ� ಅವ��ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾ�ರುವದು
ಎಂಬ�ಾ� ��ೕ�ಸಲು ನಮ� ಏ�ಾದರೂ ಹಕುಕ್ ಇ��ೕ? 6
10:6 ಕತರ್ನ �ೕ� �ಾತರ್�ೕ ಮನ�ಸ್ಡ� �ಟಟ್ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ� ಮನ�ಸ್ಡುವ�ೕ
ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಪಗ�� ಮೂಲ �ಾರಣ�ಾ��. �ೌಲನು �ಟಟ್ ಬಯ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್
�ಾ��� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ಾದ್� (�ೂ�ೂ 3:5). ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್
ಉ�ಯಲು �ಾವ� ಅವ�ಗ�� ಅನುಮ�ಸುವ�ಾದ�, ಅಂ�ಮ�ಾ� ಅವ�ಗ�ೕ ನಮಮ್ನುನ್
�ಷಭ�ತ �ಾವ�ಗ�ಾ� ಕ�ಯುತತ್�. 7
10:7 ��ೕ 32:6. ಇ�ಾದ ನಂತರ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು ಮ�ತ್ಮ�ತ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧ��
ಒಳ�ಾದರು. �ೕವರು ತನನ್ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�ಯನುನ್
ಖಂ���ಾದ್� (ವ 14; ��ೕ 20:3-4). 8
10:8 ಸಂ�ಾಯ್ 25:1-9. ಅರಣಯ್�ಾಂಡ ಪ�ಸತ್ಕ �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೕವರು ಬರ�ಾ�ದ
ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ದ ��ತತ್ 24,000 ಜನ ಸತುತ್ �ೂೕದರು. ಒಂ�ೕ �ನದ�ಲ್ 23,000 ಜನ
ಸತತ್ರು ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�. ಉ�ದ 1000 ಜನ ನಂತರದ�ಲ್ ಸ�ತ್ರಬಹುದು.
�ೕವರು �ಾರತವ್ವನುನ್ �ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅತಯ್ಂತ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅದನುನ್
ಖಂ���ಾದ್� (��ೕ 20:14). 9
10:9 ಸಂ�ಾಯ್ 21:4-9. ಇದು ಮ�ೂತ್ಂದು ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಾಪ�ಾ�ದುದ್ �ರ್ೖಸತ್ರ
ನಡು� ಸಹಜ�ಾ� �ಾಣಬಹು�ಾ��. 10
10:10 ಸಂ�ಾಯ್ 14:1-4,37; 16:41-49. ಸಂ�ಾರಕ ದೂತನು ಅವರ �ೕ�
�ಾಯ್�ಯನುನ್ ಬರ�ಾ�ದದ್�ಂದ ಅವರು ಸತುತ್ �ೂೕದರು. ಒಬಬ್ನು ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನ �ೕ�
ಗುಣಗುಟುಟ್ವದು �ರ್ೖಸತ್ರ �ೕ�ತದ�ಲ್ರುವ �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ �ಾಪ�ಾ��. �ೕವರು
ಇದನುನ್ ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್�. 11
10:11 “�ದಶರ್ನಗಳು”– �ೕವರು ಆಗ ತನನ್ ಜನರ ನಡು��ದದ್ �ಾವ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್�ೂೕ ಅದನುನ್ ಈಗಲೂ �ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು �ಾವ� ��ಯ�ೕಕು
ಮತುತ್ ಹಗಲು ಕ�ದ ನಂತರ �ಾ�ರ್ ಬರುವ �ಾ��ೕ �ಾಪ �ಾ�ದ ನಂತರ ��
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಆಗುತತ್�.
“ಯು�ಾಂತಯ್”– ಇ�ರ್ 9:26. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ದಲ�ಯ ಆಗಮನ �ಂ�ನ ಎ�ಾಲ್
ಯುಗಗಳನುನ್ ಅಂತಯ್�ೂ��ತು ಮತುತ್ �ೂಸ ಯುಗವನುನ್ �ಾರ್ರಂ��ತು. �ಂ�ನ
ಯುಗಗಳ�ಲ್ �ೕವರು ಕ��ರುವ �ಾಠಗಳನುನ್ �ಾವ� ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. 12
10:12 �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, ಅ��ಾದ ಆತಮ್��ಾವ್ಸವ�
ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ��. ನಮ�ರುವ �ೌಕಯರ್ಗಳು ಉನನ್ತ�ಾ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ನಮಮ್

ಪ��ಥ್�ಗಳು ನಮ� ಅನುಕೂಲಕರ�ಾ�ರಬಹುದು, ನಮ� ಬಹಳ �ಷಯಗಳು
�ೂ�ತ್ರಬಹುದು ಮತುತ್ �ಪ�ೕತ ಅನುಭವ�ರಬಹುದು, ಆದರೂ �ೂೕರ�ಾದ
�ಾಪದ�ಲ್ �ೕಳುವ �ಾಧಯ್�ಯನುನ್ ತಳುಳ್�ಾಕಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ
ನಮಮ್ ಬಲ�ೕನ�ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಕತರ್ನ�ಲ್ ಬಲ�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಮತುತ್
9:27 ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ �ೌಲನ �ಾದ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು. 13
10:13 �ೂೕಧ�ಗಳು ಇತರ�� ಎದು�ಾಗುವ �ಾ��ೕ ��ಾವ್�ಗ�ಗೂ ಎದು�ಾಗುತತ್�.
ಆದ� ಇತರ�� ಇಲಲ್ದಂಥ �ಾಗದ್ನ ��ಾವ್�ಗ�� �ೂಡ�ಾ��, ಅದು ಮಹ�ಾದ
�ಾ�ಾದ್ನ�ಾ��. ��ಾವ್��ಂದ ಸ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗದಂಥ ಬ�ಷಠ್�ಾದ, ಆಕಷರ್ಕ�ಾದ
�ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ೕವರು ಎಂ�ಗೂ ಬರ�ೂ�ಸುವ�ಲಲ್. ಅದ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವ
�ಾಗರ್ವನುನ್ ಆತನು �ಾ�ಾಗಲೂ �ದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಆತನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ನಂ�ಗಸತ್�ಾ��ಾದ್�. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ, �ಾವ� ಆ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಬಯಸು�ತ್ೕ� ಮತುತ್
ಅದನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ನಮಮ್�ಲ್ ಬಯ��ಲಲ್�ಂದ� ಅದನುನ್ �ೂೕಡಲು
��ಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ನಮ�ದು�ಾಗುವ �ೂೕಧ�, ನಮ�ೕ �ರ್ಯ�ಾ�ದದ್�, ಅದ�ಕ್
ಒಳ�ಾಗುವ ಅ�ಾಯ ನಮ�ದು�ಾಗುತತ್�. ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ೕ�ಾದರೂ �ಾಪ�ಕ್
ಒಳ�ಾದ�, �ೕವ�ೕ ನ�ಮ್ಂದ ಎದು�ಸಲು ಆಗದ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ನಮಮ್ �ೕ�
ಬರ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ಾವ� ಆತನ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ಾಡ�ಾರದು. �ಾ��ೕ
ಮ�ಾತ್ಯ 6:13 �ೂೕ��. 14-22
10:14-22 �ೌಲನು ಕತರ್ನ �ೂೕಜನ ಮತುತ್ �ಗರ್ಹಗಳ ಮುಂ� �ಾಡುವ ಆ�ಾಧ�ಯ
ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. �ದಲ�ಯದರ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವವರು ಎರಡ�ಯದ�ಂದ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ದೂರ�ರ�ೕಕು. �ಗರ್ಹದ ಮುಂ� ನ�ಯುವ ಹಬಬ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ
�ಗರ್ಹ�ರುವ �ೕ�ಾಲಯ�ೂಳ� �ಾ��ಾಗುವದು, �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�� ಸ�ಾನ�ಾ��;
ಅದು �ವವ್ಗ�ೂಂ�� ��ಯುವ�ಾ��. 14
10:14 ವಚನ 7; 1 �ೕ�ಾನ 5:21. �ಲವ� �ಷಯಗ�ಂದ ��ಾವ್�ಗಳು ಓಡ�ೕಕು
ಮತುತ್ �ಾಧಯ್�ಾದಷುಟ್ ದೂರ�ರ�ೕಕು. 6:18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 16
10:16 �ಾವ� ಮ�ಾತ್ಯ 26:26-28ರ �ಳ�ನ�ಲ್ ಈ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ೕಕು.
�ಾ��ೕ �ೕ�ಾನ 6:53-58,63�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. “ಕತರ್ನ �ೂೕಜನ”
ಎಂದ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹವನುನ್ �ನುನ್ವದು ಮತುತ್ ರಕತ್ವನುನ್
ಕು�ಯುವದು ಎಂದಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್
�ಾಗವ�ಸುವ�ಾ��. ಆತನು �ೂ�ಟ್ ಮತುತ್ �ಾರ್�ಾರಸವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�, ಆದ�
�ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಆತಮ್ನ�ಲ್ �ಾಲು ��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�. ಕತರ್ನ �ೂೕಜನದ �ೂ�ಟ್ ಮತುತ್

�ಾರ್�ಾರಸವ� ��ಾವ್�ಗ�� ಕತರ್�ೂಂ�� ಇರುವ ಸಂಬಂಧ�ಕ್ ಸಂ�ೕತ�ಾ�� (ವ. 18
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವರು ನಂ���ಂದ ಇದರ�ಲ್ �ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�
ಮತುತ್ ತಮ�ಾ� ಆತನು �ಾರ್ಣ�ೂಟಟ್ದದ್ನುನ್ �ನಪ� �ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಕತರ್ನ
�ೂೕಜನವ� ನಮ�ಾ� �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ
ಕೂಟ�ಾ��, ಆತ�� ಕೃತ�ಯನುನ್ ಅ�ರ್ಸುವ ಆ�ಾಧ��ಾ�� �ಾಕಂದ� ಆತನು
ನಮಮ್ನುನ್ ��ೕ���ಾದ್�. 17
10:17 ಸಹಜ�ಾ� ಕತರ್ನ �ೂೕಜನದ ಆಚರ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಒಂದು �ೂ�ಟ್ಯನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ೂ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್�ಾಗ �ಾವ�
ಒಂ�ೕ �ೕಹ�ಾ� ಐಕಯ್�ಾ��ದ್ೕ�ಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� (12:12-13). 18
10:18 �ಾಜಕ 7:15; 8:31; ಧ�ೕರ್ 12:18. ಯಜಞ್�ಾ�ದದ್ನುನ್ �ನುನ್ವದು
ಎಂದ� “ಯಜಞ್�ೕ��ಡ� �ಾ��ಾಗುವ�ಾ��.” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹ ಮತುತ್
ರಕತ್ದ�ಲ್ �ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್ವದು ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ��ಯಲು ಈ �ಾತುಗಳು
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್� (ವ 16). ಯಜಞ್�ೕ��ಡ� �ಾ��ಾಗುವದು ಎಂದ�
ಯಜಞ್�ೕ�ಯ �ೕ� ಕೂತು �ನುನ್ವದು ಎಂಬದಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಯಜ�ೕ� ಮತುತ್
ಯಜಞ್�ೂಂ�� ಆಳ�ಾದ ಸಂಬಂಧ�� ಎಂಬದನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅದರ�ಲ್
�ಾ��ಾಗುವ ಎಲಲ್�ೂಂ�� ಮತುತ್ �ಾ��ಾ� ಯಜಞ್�ೕ� ಇಡ�ಾ���ೕ
ಅವ�ೂಂ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್��ರುವದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 19-21
10:19-21 �ೌಲನು 16-18 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೂ�ಟ್ರುವ ಎರಡು �ದಶರ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ
ಅಂಶವನುನ್ ��ಸಲು ಬಯ�ದನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವದು ಅದರ�ಲ್
�ಾ��ಾಗುವವ�ಲಲ್�ೂಂ�� ಇರುವ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಯಜಞ್�ಂದ ಉಂ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್�. ಇ�ೕ ಪರ್�ಾರ �ಗರ್ಹದ ಮುಂ� �ಾ�ದ �ೖ�ೕದಯ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ
�ಗರ್ಹದ �ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವದು ತ�ಾಪ್ದ ಆ�ಾಧ�� ಒಳ�ಾದಂ��ೕ
ಆಗುತತ್�. ಅದು �ವವ್ಗ�ೂಂ�� �ಾ��ಾಗುವ �ಾಯರ್�ಾ��. 19
10:19 8:4 �ೂೕ��. 20
10:20 �ಗರ್ಹಗಳು �ಾ�ಾ��ೕ ಏನೂ ಅಲಲ್. ಆದ� �ಗರ್ಹಗಳ �ಂ� �ವವ್ಗ��
(8:5ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ “�ೕವರುಗಳು” ಮತುತ್ “ಕತರ್ರುಗಳೂ” ಅವ�ಗ�ೕ. ಅವ�ಗಳನುನ್
ಆ�ಾಧ� �ಾಡುವವರು �ಾವ� �ೕವ�� �ಾ��ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸು�ತ್�ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ�
ಅಂದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು (ಅಥ�ಾ ಅಂದು�ೂಳಳ್� ಇರಬಹುದು), ಆದ� �ಜ�ಾ�ಯೂ
ಅವರು ಆ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್. �ೂೕಕದ�ಲ್ ಇಂದು ಆ�ಾಧ� �ಾಡು�ತ್ರುವ

ಜನರ ಕು�ತು ಇದು ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ೕ���ಾ��. �ಾ��ೕ ಧ�ೕರ್ 32:17
�ೂೕ��. �ಗರ್ಹಗ�� �ೖ�ೕದಯ್ �ಾ�ದ ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್ �ನುನ್ವ�ಂದ� ಅವ�ಗಳ �ಂ�
ಇರುವ �ವವ್ಗ�ೂಂ�� �ಾ��ಾಗುವ�ಾ��. ಅವ�ಗ�� �ಾಡ�ಾದ ಆ�ಾಧ��ಂ��
�ಾವ� �ಾವ ಅಳ�ಯ�ಲ್ ಒಪಪ್ಂದ �ಾ��ೂಳುಳ್�ತ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ಅದು
�ೂೕ�ಸುತತ್�. 21
10:21 “ಕತರ್ನ ಪಂ�ತ್”– ಕತರ್ನ �ೂೕಜನದ ಔತಣವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅ�ಲ್ ಆತ�ೕ
�ರೂಪಕ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್ �ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್ವ ��ಾವ್�ಗಳು
ಅ��ಗ�ಾ��ಾದ್�. “�ವವ್ಗಳ ಪಂ�ತ್” –ಎಂದ� �ಗರ್ಹಗ�� �ೖ�ೕದಯ್ �ಾ�ದ
ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅ�ಲ್ �ವವ್ಗಳು �ರೂಪಕರು ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್
�ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್ವವರು ಅವರ ಅ��ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಈ �ಾ�ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವ
ಮೂಲಕ �ೌಲನು ಈ ಎರಡೂ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂ�ಸುವದು ಅಥ�ಾ �ಗರ್ಹಗ��
�ೖ�ೕದಯ್ �ಾ�ದ ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್ �ೕ�ಸುವದ�ಂದ ಏನೂ ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�
�ೕ�ಸುವದು ��ಾವ್�ಗ�� ಅ�ಾದಯ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 22
10:22 ��ೕ 20:5; ಧ�ೕರ್ 32:21; �ೕತರ್� 78:58
�ೂೕ��. ಆತನು
��ೕ��ರುವದನುನ್ �ಾಡುವಷುಟ್ �ಾವ� ಬ�ಷಠ್ರು ಎಂದು �ೕ�ಸಬಹು�ೕ ಅಥ�ಾ
ಆತನು �ೂೕ���ೂಳುಳ್�ಾಗ ಅದನುನ್ ಎದು�ಸಲು �ಾಧಯ್�ೕ? 23
10:23 6:12 �ೂೕ��. 24
10:24 ಆತನು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ತತವ್�ಕ್ ಮ�ತ್ ಬರು�ಾತ್� – 6:9,13; 8:1; �ೂೕ�ಾ
14:19; 15:1-3. �ೕ�ಾನ 13:34 �ೂೕ��. 25
10:25 ಕಟುಕರ ಅಂಗ�ಯ�ಲ್ �ಾರುವ ಬಹು�ೕಕ �ಾಂಸವನುನ್ �ಾರುವ �ದಲು
�ಗರ್ಹಗ�� ಅ�ರ್ಸ�ಾಗು�ಾತ್ ಇತುತ್. ಆದ� ಕಟುಕನ ಅಂಗ��ಂದ ಅದನುನ್ ತಂದು
ಮ�ಯ�ಲ್ �ನನ್ಬಹುದು. 26
10:26 �ೕತರ್� 24:1.
ಕಟುಕನ ಅಂಗ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾಂಸವ� �ಗರ್ಹಗ��
ಅ�ರ್��ಾದ್ದರೂ, �ಲವ� �ಾರಣಗಳ �ೕ�� �ೕವ�� �ೕ��ಾದ್��, ಆದದ್�ಂದ ಆತನ
ಜನರು ಅವ�ಗಳನುನ್ �ನನ್ಬಹುದು. 27
10:27 ಇದು ಮ�ಯ�ಲ್ �ಾಡುವ ಅಡು�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್��ೕ �ೂರತು
�ೕವ�ಾಥ್ನದ�ಲ್ �ೖ�ೕದಯ್ �ಾ��ದ್ಂದು ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗಳು
�ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್ ಅ�ರ್ಸ�ಾಗುವ ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್ �ನನ್�ಾರ�ಂದು �ೌಲನು ಈ�ಾಗ�ೕ
�ೕ��ಾದ್� (ವ 20,21). 28
10:28 ಒಂದು�ೕ� ಅಂಥದದ್ನುನ್ ಒಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು �ಂದ� �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�ಯು

ಮುಖಯ್ವಲಲ್ ಎಂಬ �ಾವ�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್�, ಅವನು �ೕ� ಎಂ�ಗೂ
�ಾಡ�ಾರದು. ಇದಲಲ್� �ಾವ��ೕ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಗರ್ಹಗ�� ಅ�ರ್ಸ�ಾ�ರುವ �ಾವ��ೕ
�ಾಂಸವನುನ್ �ನುನ್ವದು ತಪ�ಪ್ (8:7) ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸುವ ತನನ್ �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಯ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ಯೂ ಅವನು �ೂಂದ�ಯನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡು�ಾತ್�. 29-30
10:29-30 �ಾವ��ೕ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಗರ್ಹಗ��
ಬ��ೂ�ಟ್ರುವ �ಾಂಸವನುನ್ �ನುನ್ವದು ತಪ�ಪ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸುವ ��ಾವ್�ಯು,
ಅದನುನ್ �ನುನ್ವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ನನ�� ಎಂದು �ೕ�ಸುವ ��ಾವ್�ಯ �ಷಯದ�ಲ್
�ೕಪ�ರ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಒಂದು�ೕ� �ೕ�ರ್� ಗು��ಾಗುವ ಫ��ಾಂಶ ಎದು�ಾಗುವ�ಾದ�
ಆ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ� ಇರುವ�ೕ ಉತತ್ಮ ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�. 31
10:31 ಈಗ �ೌಲನು ��ಾವ್�ಯ ಪರ್��ಂದು �ಾಯರ್ದ �ೕ�ಯೂ ಆಡ�ತ
ನ�ಸುವಂಥ �ೂಡಡ್ ತತವ್ವನುನ್ ����ಾದ್�. �ಾ��ಾದರೂ �ಾಧಯ್�ಾಗುವ �ೂಡಡ್
�ರ್ೕರ�ಯನುನ್ ಇ�ಲ್ ��ಸ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಇದಕಕ್ನು�ಾರ�ಾ�
�ೕ��ದ� ಸ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಗುಂಪ�ಗಳು ಮತುತ್ ��ಾತ್ಟಗಳು ಇರುವ�ಲಲ್, �ಾರೂ
ಅ�ೖ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವ�ಲಲ್, ಇತ� ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್
�ಾಡುವ�ಲಲ್, �ಾವ��ೕ �ರ್�ಗ�ಂದ ಇತರ�� �ೂೕ�ಾಗುವದೂ ಇಲಲ್. ಒಂದು�ೕ�
ನಮಮ್ ಅನು�ನದ �ಾಯರ್ಗಳು ಈ �ಾಕಯ್ದ �ಳ�ನ�ಲ್ ನ�ಯುವ�ಾದ� ಅ�ಾಯ�ಲಲ್
ಅಥ�ಾ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾದದುದ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ ಅ�ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳು
ಇಲಲ್�ಾಗುತತ್�. 32
10:32 8:9,13; �ೂೕ�ಾ 14:13,20,21 �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� 31�ೕ
ವಚನದನು�ಾರ �ೕ��ದ� ಇದನೂನ್ �ರ�ೕ�ಸು�ತ್ೕ�.
“ಸ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 16:18ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 33
10:33 9:19-23; 2 �� 2:10 �ೂೕ��. ತನ� ಅನುಸ�ಸಲು ಮನ�ಸ್ಲಲ್ದ �ೕ�ತದ
�ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಅವನು ಅವ�� ��ಸ�ಲಲ್. �ಾವ್ಥರ್ರು ಮತುತ್ �ಾವ್ಥರ್�ಂತಕ�ಾ�ರುವ
ಜನರು ಅಂಥ �ಾಗರ್ವ� �ಾ�ಗೂ ಇಷಟ್�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ�
ಇದು�ೕ �ೕವನದ ಉನನ್ತ�ಾದ �ಾಗರ್�ಾ�ದುದ್, ಹೃದಯದ�ಕ್ ಸ�ಾ�ಾನ �ೕವ�ಂದ
�ೂ�ಯುವ ಸಂ�ೂೕಷ �ಾಗೂ �ತಯ್�ಾದ ಬಹು�ಾನಗಳ ಕ�� ನಮಮ್ನುನ್ ನ�ಸುತತ್�.

111
11:1 4:16; ���ಪ್ 3:17; 1 �ಸ 1:6 �ೂೕ��. ತನನ್ ಉ�ಾಹರ�ಗಳನುನ್
ಅನುಸ�ಸುವದು �ಾ� ಉತತ್ಮ�ಾ�� ಎಂಬದ�ಕ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾರಣವನುನ್

�ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಅ�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ��ದ �ಾ��ೕ �ೕ�ಸಲು �ೕವರು
ಅವನನುನ್ ಬಲಪ��ದದ್ನು. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�ೂಳ�
�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು (ಗ�ಾ 2:20). �ೌಲನ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ ಶ�ತ್
ಅವ��ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾ��ೕ ಆಗ� �ೕ�ಂದ� ಅದ�ಕ್ರುವ ಒಂ�ೕ �ಾಗರ್ ಇದು
�ಾತರ್�ೕ ಆ��. 2
11:2 “ಕಟಟ್�ಗಳು”– ಅಥ�ಾ “ಸೂಚ�ಗಳು”. ಇವ�ಗಳು �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ ನಂ���
ಸಂಬಂ��ದ �ೂೕಧ�ಗ�ಾ�ದುದ್ ಅ��ಸತ್ಲ�ಲಲ್ರೂ ಇವ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.
ಈಗ �ೌಲನು �ಾವರ್ಜ�ಕ ಆ�ಾಧ�ಯ �ಷಯದ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ಲವ� ಸಮಯಗಳ�ಲ್ �ಾವ �ೕ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ��ಸು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. 14 ಅ�ಾಯ್ಯದ ಮು�ಾತ್ಯದ ತನಕ ಅವನು ಈ �ಷಯದ ಬ�ಗ್�ೕ
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 3
11:3 “ತ�”– ಅಂದ� ಅ��ಾರದ�ಲ್ರುವವನು. ಪ�ರುಷನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್��
ಅ�ೕನ�ಾ�ರ�ೕಕು. �ಂಡ�ಯು ತನನ್ ಗಂಡ�� ಅ�ೕನ�ಾ�ರ�ೕಕು (ಎ� 5:24; 1 ��
2:11-12; 1 �ೕತರ್ 3:1,5,6). �ಂಡ�ಯು �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಾಲ್ದರೂ ತನನ್ ಗಂಡನ
�ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದ� ಆ� �ೕವರ ಕರ್ಮವನುನ್ ತ�ಪ್ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಅದರ ಪ��ಾಮಗಳು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ದುಃಖಕರ�ಾ�ರುತತ್�. ಗಂಡ�ಾದವನು
ತನನ್ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೕ� ಉಪ�ೕಗ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ೕ�ಲಲ್,
ಆದ� ಎ� 5:25,28,33 ರ�ಲ್ �ೕ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� �ೕವರು
ಅ��ಾ��ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾಗ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್
�ಾ��ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್ (ತನನ್ ಗಂಡ�� ಅ�ೕನ�ಾ� �ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ
�ಂಡ� ಅವ�ೂಂ�� �ಾನವ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾ��ಾ��ಾದ್�. �ಾ��ೕ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು, ತನನ್ ತಂ�� ಅ�ೕನ�ಾ�ದದ್ರೂ, �ೕವರ ಸವ್�ಾವಗಳನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�).
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಕ��ದ �ಷಯಗಳ�ನ್ೕ �ೌಲನೂ �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕ�ಾನ 14:28;
5:19-23 �ೂೕ��. 4-10
11:4-10 �ೌಲನು �ಾವರ್ಜ�ಕ ಆ�ಾಧ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಲವ�
ಸಮಯಗಳ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ “ಸ��ಾ�ಯೂ, ಕರ್ಮ�ಾ�ಯೂ” �ಾಡ�ೕಕು.
ಪ�ರಷ�� �ಾವ�ದು ಸ��ಾದದುದ್ ಮತುತ್ ��ೕಯ�� �ಾವ�ದು ಸ��ಾದದುದ್
ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ����ಾದ್�. ಆ�ನ �ಾಲದ ಸಂಪರ್�ಾಯಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಅವನು
ಇದನುನ್ �ೕ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರು �ಾ�ೕ ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ (ವ 3,7-9) ��ೕ ಮತುತ್
ಪ�ರುಷನ ನಡು�ಯು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಬಂಧದ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಅದನುನ್ �ೕ��ಾದ್�. 4

11:4 ಈ ವಚನದ�ಲ್ “ತ�” ಎಂಬ�ಾ� ಎರಡ� ಸಲ �ೕಳ�ಾ�ರುವದು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ವ 3) ಎಂಬ�ಾ� �ಲವರು �ೕಳು�ಾತ್�. �ೌಲನು ಈ
ವಚನದ�ಲ್ ಈ ಪದವನುನ್ ಎರಡು ��ಧ ಅಥರ್ದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್� ಎಂಬದರ
ಇದರ ಅಥರ್�ಾ��. ಆದ� ಇದು �ಾ�ರುವ �ಾಧಯ್��ಲಲ್. ತನನ್ ತ�ಯನುನ್
ಅವ�ಾನಪ�ಸುವನು ಎಂದ� ತನನ್ನುನ್ �ಾ�ೕ ಅವ�ಾನಪ���ೂಳುಳ್ವದು ಎಂಬ�ಾ��.

5-6

11:5-6 ��ೕಯರೂ ಪ�ರುಷರೂ ಇಬಬ್ರೂ ಇರುವ �ಾವರ್ಜ�ಕ ಕೂಟಗಳ�ಲ್ ��ೕಯರು
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದು ಮತುತ್ ಪರ್�ಾದ� �ೕಳುವದು ಸ��ೕ? �ೌಲನು ಆ ಪರ್�ನ್ಯನುನ್
ಇ�ಲ್ ��ದು�ೂಂ�ಲಲ್. 14:34 ರ�ಲ್ ಅವನು �ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ� “��ೕಯರು
ಸ�ಯ�ಲ್ �ೌನ�ಾ�ರ�ೕಕು.” ಇ�ಲ್ �ಷಯ ಪರ್�ಾ�ಸುವ�ಾ���ೕ �ೂರತು
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದಲಲ್. �ಾವರ್ಜ�ಕ ಕೂಟಗಳ ಆ�ಾಧ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆ�
ಗ�ಟ್�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ�ಾರದು ಎಂದು ಅವನು ��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ೕ�ಲಲ್. �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಲವ� ��ೕಯ�� ಪರ್�ಾದ� �ೕಳುವ ವರ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ�
�ೂೕಡು�ತ್ೕ� – ಅ�� 2:18; 21:9. ��ೕಯರು ಮತುತ್ ಪ�ರುಷರು �ಾ��ಾ�ರುವ
�ಾವರ್ಜ�ಕ ಕೂಟಗಳ�ಲ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಈ ವರವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾರದು ಬದ�ಾ�
�ೕ� ಸಮಯಗಳ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸಬಹು�ಂದು (14:34-35; 1 �� 2:11-12)
�ೌಲನು ಕ���ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 5 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ಯೂ ಒಬಬ್ ��ೕ
(ಪ�ರುಷರು �ಾ��ಾ�ರು�ಾಗ �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ�) �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದ� ಅಥ�ಾ (�ೕ�
�ಾವ��ಾದರು ಸಮಯಗಳ�ಲ್) ಪರ್�ಾದ� �ೕ�ದ� ಆ� ತನನ್ ತ�ಯ �ೕ� ಮುಸುಕನುನ್
�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� ��ೕ ಏ�ಾದರೂ ತನನ್ ತ� �ೂೕ���ೂಂಡ� ಅದು ಆ��
ಅವ�ಾನದ ಗುರು�ಾ��. ಆದದ್�ಂದ ಆ� ತನನ್ ತ�ಯ �ೕ� ಮುಸುಕು �ಾ��ೂಳಳ್�
�ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದ� ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾದ� �ೕ�ದ�, ಅದು ತ��ೂೕ���ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್
ಸ�ಾನ�ಾ�� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�. ಗ�ಟ್�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ�
ಇರು�ಾಗಲೂ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾದ� �ೕಳ� ಇರು�ಾಗಲೂ ತ�ಯ �ೕ� ಮುಸುಕು
�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಅವಶಯ್ ಎಂದು ಅವನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ತ�� �ೕ� ಮುಸುಕು
�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು (ಅಥ�ಾ ಉದದ್ ಅಥ�ಾ ತುಂಡು ಕೂದಲು – ವ 14,15)
�ಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್ ಅವ�ಗಳು �ೕವಲ ಗುರುತುಗಳ�ಟ್ೕ ಎಂದು �ಲವರು �ೕಳಬಹುದು.
ಅವ�ಗಳು ಗುರುತುಗ�ಾ�� ಎಂಬದು ಸತಯ್ಸಂಗ��ಾ�� ಆದ� �ೕವರು �ೕ��ರುವ
ಗುರುತುಗ�� ಅವ�ಗಳ�ೕ ಆದ �ಾರ್ಮುಖಯ್��� ಮತುತ್ �ಾ��ಾಲ್ ಗುರುತುಗಳನುನ್
ಕ�ಗ�ಸಲು �ದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರು ಗುರುತುಗಳು ಸೂ�ಸುವ �ಷಯಗಳನೂನ್

ಕ�ಗ�ಸಲು �ದಧ್�ಾ�ರುವದನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ�, �ಲವರು ಇ��ಾಲ್ ಸಣಣ್
��ಾರಗಳಲಲ್�ೕ ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು? ಕ�ಗ��ದ� ಏ�ಾಗುವದು ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು?
��ಾವ್�ಗಳು ಸಣಣ್ �ಷಯಗಳು ಎಂಬ�ಾ� ಆ�ೂೕ�ಸುವಂಥ �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ
ತಮಮ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು (10:29,33; 11:1). ಆದ� �ರ್ೖಸತ್��
�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಲಲ್�ೕ? ಅವ�� �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್��, ಆದ� ಅವರು ತಕಕ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡಲು �ಾತರ್�ೕ ತಮಮ್ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ ಬಳ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ತಕಕ್�ಾದವ�ಗ��
�ರುದಧ್�ಾ� �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾರದು. 7-10
11:7-10 ಸಥ್�ೕಯ ಸಂಪರ್�ಾಯಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಆತನು �ಾವ�ದು
�ೌರವ�ಾದದುದ್ ಅಥ�ಾ ಅ�ೌರವ�ಾದದುದ್ ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್ ಬದ�ಾ�
��ೕಯರನುನ್ ಮತುತ್ ಪ�ರುಷರನುನ್ ಉಂಟು�ಾ�ರುವ �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶದ �ೕ��
�ೕ��ಾದ್�. ಆತನು �ದಲ ��ೕ ಮತುತ್ ಪ�ರುಷನ ಸೃ�ಟ್ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� (ಆ��ಾಂಡ 1 ಮತುತ್ 2 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು). 7
11:7 ಪ�ರಷನು �ಾವರ್ಜ�ಕ ಆ�ಾಧ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ತನನ್ ತ�ಯನುನ್
ಮು�ಚ್�ೂಳಳ್�ಾರದು ಎಂಬದ�ಕ್ ಇ�ಲ್ �ಾರಣವನುನ್ �ೂಡ�ಾ��. ಮುಚಚ್ಲಪ್ಡದ ತ�
ಅ��ಾರದ ಗುರು�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕವರು ��ೕಯನೂನ್ �ೕ� ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ�
ಸೃ�ಟ್ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ� ಪ�ರುಷ�� ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
ಈ �ೕ� ಪ�ರುಷನು ಎಲಲ್ರ �ೕ� ಪರ�ಾ��ಾ��ಾ�ರುವ �ೕವರ ಪರ್�ಾವವನುನ್
ಪರ್��ಂ�ಸು�ಾತ್�. 8-9
11:8-9 ಆ� 2:20-23
�ೂೕ��. ��ೕ ಪ�ರುಷ�� ಅ�ೕನ�ಾ�ರ�ೕ�ಂಬ
�ಾರಣ�ಾಕ್��ೕ �ೕವರು �ದಲು ಪ�ರುಷನನುನ್ ಸೃ�ಟ್ �ಾ�ದನು ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು
�ೕ��ಾದ್� (��ೕ ಪ�ರುಷ��ಾ� ಸೃ�ಟ್ಸಲಪ್ಟಟ್�ೕ �ೂರತು ಪ�ರುಷನು ��ೕ�ಾ�
ಸೃ�ಟ್ಸಲಪ್ಡ�ಲಲ್). 10
11:10 ��ೕಯರು �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ಾಗ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾದ� �ೕಳು�ಾಗ �ಾ� ತಮಮ್
ತ�ಯ �ೕ� ಮುಸುಕು �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದ�ಕ್ ಇ�ಲ್ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾರಣವನುನ್
�ೂಡ�ಾ��, ಮತುತ್ ಈ �ಾರಣಕೂಕ್ �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ಸಂಪರ್�ಾಯಗ�ಗೂ �ಾವ��ೕ
ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. �ೕವದೂತರು ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ� ಬರುವದನುನ್ ಗಮ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಮತುತ್ ಅವ�� �ಾವ�ದು ಸ� �ಾಗೂ �ಾವ�ದು ಸ�ಯಲಲ್ ಎಂಬದು ��ಾನ್� �ೂ�ತ್�.
��ಾವ್�ಗಳ �ೕ��ಾ� �ೕವ�ಂದ ಕಳು�ಸಲಪ್ಡುವ ಈ ಸಂ�ೕಶಕ�� �ರುದಧ್�ಾ�
�ರ್ೖ�ತ್ೕಯ ��ೕಯರು ಎಂ�ಗೂ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು (ಇ�ರ್ 1:14). 11-12
11:11-12 �ೌಲನು ಪ�ರುಷರನುನ್ �ೂಗಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್

�ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ��ೕಯರನುನ್ ಪ�ರುಷ��ಂತ ಕ�� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ�
ಓದುಗರು ಆ�ೂೕ�ಸ�ಾರ�ಂದು ಅವನು ಬಯ�ದನು. ಅ��ಾರದ �ಷಯ�ಕ್ ಬಂದ�
ಪ�ರುಷನು �ರ�ಾಸ್��ಾದ್� ಆದ� ಉ�ದ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಪರಸಪ್ರ
ಆತು�ೂಳುಳ್�� ಇ�ದ್ೕ ಇರುತತ್�. ಪ�ರುಷನು ಮತುತ್ ��ೕ �ೕ�ದ� �ಾತರ್�ೕ ಅವರು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾಗುವರು ಎಂದು �ೕವ�ೕ �ೕ���ಾದ್�. 13
11:13 ಈ �ಷಯವ� ಅತಯ್ಂತ ಸರಳ�ಾ�ರುವದ�ಂದ ತ�ನ್ಂದ �ಾವ��ೕ
ಸೂಚ��ಲಲ್�ದದ್ರೂ ��ಾವ್�ಗಳು ಸತಯ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�ೕಕು
ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು ಆ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 14-15
11:14-15 ತ� ಕೂದಲನುನ್ ��ಸುವದು ಪ�ರುಷ�� ಅವ�ಾನ�ಾ�� ಆದ� ��ೕ�
�ೌರವ�ಾ�� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�ಾದರೂ, �ಾನು �ೕಳ�ದದ್ರೂ ಈ �ಷಯ
ಅವ�� �ೂ�ತ್ರ�ೕಕು ಎಂಬದು ಅವನ ಬಯ��ಾ��. ಆದ� ಈ�ನ �ಾಲದ�ಲ್
(��ೕಷ�ಾ� �ಾ�ಾಚ್ತಯ್ �ೕಶಗಳ�ಲ್) ಅ�ೕಕ ��ೕಯರು ತಮಮ್ “�ೌರವವನುನ್” ಅಲಕಷ್ಯ್
�ಾ�ರುವದು
ಮತುತ್
ಅ�ೕಕ
ಪ�ರುಷರು
ತಮಮ್
“ಅವ�ಾನದ�ಲ್�ೕ”
�ಚಚ್ಳಪಡುವದನುನ್ �ೂೕ�ದ� ಅವನು ಏನು �ೕಳುವನು? �ೌಲನು “ಉದದ್” ಪದವನುನ್
�ಾಯ್�ಾಯ್��ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಪ�ರುಷ��ಂತ ��ೕಯ�� ಉದದ್ ಕೂದಲು ಇರ�ೕಕು ಎಂದು
�ೕ��ಾದ್�. 15�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಮುಸುಕು ಎಂಬ ಪದ ಆತನು 5,6
�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ರುವ ಪದ�ಕ್ ಸಮವಲಲ್. 16
11:16 �ಾನು �ೕಳುವ �ಾತುಗ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಲವರು �ಾ�ಾವ್ದ ನ�ಸುವರು
ಎಂಬದು �ೌಲ�� ��ಾನ್� ���ತುತ್. ಆದ� ಅವರು �ಾ�ಾವ್ದ �ಾಡುವ�ಲಲ್. �ಾನು
ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಯಪ���ದ್ೕ� ಎಂಬದು �ಾತರ್�ೕ ಆತ�� �ಾ�ಾ�ತುತ್ – ಅವನ �ಾಲದ
ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. 17
11:17 ವಚನಗಳು 22,34. 18
11:18 1:10-12; 3:3-4 �ೂೕ��. ಅವರು ತಮಮ್ ��ಾನ್��ಾರ್ಯಗಳು ಮತುತ್
ಜಗಳಗಳನುನ್ ತಮಮ್�ಲ್�ೕ ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್�, ಸ�� ��ದು�ೂಂಡು ಬಂದರು ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 19
11:19 “��ಾನ್��ಾರ್ಯಗಳು”– ಅವರ ನಡು��ದದ್ ಜಗಳಗಳು ಮತುತ್
��ಾನ್��ಾರ್ಯಗಳು,
ಆಶಚ್ಯರ್���ದರೂ
ಉತತ್ಮ�ಾದ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಕ್
ಸಹ�ಾ��ಾ�ದದ್ವ�.
“�ೕಗಯ್ರು”– ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದ ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ಾವ��ೂೕ ಒಂದು ಅಥ�ಾ
ಇ�ೂನ್ಂದು �ೕ�ಯ ಪ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ೂೕಧ�ಯ ನಂತರ �ೕಗಯ್�ಂದು �ಾ�ೕ�ಾದವರು

ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಒ�ಳ್ಯ �ಾರಣಗಳು ವಯ್ಕತ್�ಾಗುವ ಸಲು�ಾ� �ೕವರು �ರ್ೖಸತ್ರ
ನಡು� ��ಾನ್��ಾರ್ಯಗಳು ಮತುತ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಬರ�ಾಡು�ಾತ್�. ಅಂಥ
�ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� ಪ�ೕ�ಗ�ಾ��. �ೕವ�� �ಾರು �ೕಗಯ್�ಾ��ಾದ್�ಂದು ��ಯಲು
ಅವ�ಗಳು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. ಆ�ಮ್ೕಕನು �ಾರು, �ೕವರ �ಾಗರ್ಗ�� ನಂ�ಗಸತ್ನು
�ಾರು ಮತುತ್ �ೌಲನು ಈ�ಾಗ�ೕ ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ���ರುವ ತತವ್ಗಳನುನ್
�ಾಯರ್ರೂಪ�ಕ್ ತರುವ ಮನಸುಸ್ಳಳ್ವನು �ಾರು ಎಂಬದನುನ್ ಇವ� �ೂೕ�ಸುತತ್�. ಪ�ೕ�
ಎದು�ಾಗ� �ೂೕದ� ಪ�ೕ�ಯನುನ್ �ಲಲ್ಲು �ಾ�ಂದಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಒಂದೂ
ನ�ಯ�ಲಲ್�ಂದ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ಾವ ಪರ್ಕಟ�ಯೂ ಇರುವ�ಲಲ್. 20-22
11:20-22 �ಾವ� ಕತರ್ನ �ೂೕಜನವನುನ್ ಆಚ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂದು ಅವರು
�ೕ�ದರು. ಅದ� ಅವರು ಆ ಸಂದಭರ್ವನುನ್ ಎಷುಟ್ �ಟಟ್�ಾ� ನ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್�ಂದ�
�ೕವ� ಇದನುನ್ ಕತರ್ನ �ೂೕಜನ�ಂದು ಕ�ಯ�ೕ�ಾರದು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�.
ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಲವ� ಸ�ಗಳು ಕತರ್ನ �ೂೕಜನ�ಕ್ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�
ಊಟವನೂನ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. �ಾಕಂದ� ಅದರ ಮುಖಯ್ ಉ�ದ್ೕಶ ಅವರು ಒಬಬ್ರ
�ೕ�ೂಬಬ್�� ತಮ�ರುವ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ಾ�ತುತ್, ಆದದ್�ಂದ ಅದನುನ್
“�ರ್ೕಮ �ೂೕಜನ” ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ಯೂದ 12). ಆದ� �ೂ�ಂಥದ�ಲ್
ಅದನುನ್ �ಾ� ಕ�ಯಲು ಆಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್, �ಾಕಂದ� ಅ�ಲ್ದದ್ �ರ್ೖಸತ್ರು ಇತರರ ಬ�ಗ್
�ೕ�ಸ� �ೕವಲ ತಮಮ್ ಬ�ಗ್ ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ಸು�ಾತ್
ಇದದ್ರು. ಸ�ಯ�ಲ್ ಅವರ ನಡವ��ಯು ಸ�ಯನುನ್ ಅಸ�ಡ್ �ಾಡುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ತುತ್
(ವ 22). ಕತರ್ನ �ೂೕಜನವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಮತುತ್ ಪರಸಪ್ರ ಇತರ�ೂಂ�� ಇರುವ
ಐಕಯ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ಮ�ತು�ೂೕ�ದದ್ರು (10:16-17).
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11:23 ಈಗ ಅವನು ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಕತರ್ನ �ೂೕಜನ ಎಂದ� ಏನು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾವ
�ೕ� ಆಚ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸಲು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವನು �ದಲು
ಒ�ಮ್ ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅವ�� ���ದದ್ನು ಆದ� ಅವರು ಅದನುನ್ �ಟುಟ್��ಟ್ದದ್ರು.
ಅವನು ಅವ�� ���ದ ಉಪ�ೕಶವನುನ್ ಕತರ್�ಂದ �ೂಂ�ದದ್ನು. ಸು�ಾ�ರ್ಗಳ�ಲ್
ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ �ಷಯಗ�ೂಂ�� ಇದು �ೂಂ���ಾಗುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 26:26-28;
�ಾಕರ್ 14:22-24; ಲೂಕ 22:19-22 �ೂೕ��. 24
11:24 “ನನನ್ �ೕಹ”– �ೂ�ಟ್ (ವ 28) ಕತರ್ನ �ೂೕಜನದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹ�ಕ್
ಗುರು�ಾ��. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಗುರುತುಗಳ ಉಪ�ೕಗದ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು
�ೕ�ಾನ 6:53-58,63 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“�ಮ�ಾ�”– ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗ��ಾ� �ಲು�ಯ �ೕ� ತನನ್
�ೕಹವನುನ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್�ದನು.
“ಇದನುನ್ �ಾ��”– ಇದು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆ��ಾ��. ಆದದ್�ಂದ
��ೕಯ�ಾಗ�ೕ�ಂದು
ಬಯಸುವ
��ಾವ್�ಯು
ಕತರ್ನ
�ೂೕಜನದ�ಲ್
�ಾಲು��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.
“ನನನ್ನು �ನ��ೂಳುಳ್ವದ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ”– ಕತರ್ನ �ೂೕಜನದ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾವ� �ೕ�
�ೂೕಡ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಂ� �ೂೕಡ�ೕಕು (ಮತುತ್ ನ�ಮ್ಳ� �ೂೕ��ೂಳಳ್�ೕಕು – ವ
28). ನಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು �ೕ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ಮತುತ್ ಅ�ೕಕ ವಷರ್ಗಳ
�ಂ� ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ತನನ್ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ�ಾ� ಏನು �ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದರ
�ೕ�ರ�ೕಕು. 25
11:25 �ಾ�ರ್ಯ�ಲ್, ದರ್�ಾರಸ�ತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ 26:28 ರ ಪರ್�ಾರ ಅದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ರಕತ್ದ ಗುರು�ಾ��. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು ಅದನುನ್ ಸು�ಸ�ಾ��
(ಅ�ಲ್ನ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). ಇ�ಲ್ನ ಪದಗಳ �ೂೕಡ�ಯನುನ್ ಗಮ���: “ಈ
�ಾ�ರ್ಯು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.” �ಾ�ರ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯಲಲ್
ಎಂಬದು ಇ�ಲ್ ದೃಢ�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��. �ಾ�ರ್ �ೕವಲ �ಾ�ರ್�ಾ��, ಆದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್�ಂದ ಅದು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಗುರು�ಾ��. 24�ೕ ವಚನದ�ಲ್
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ೂ�ಟ್ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�
ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� �ೕ��ೕ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. ಅದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಆತನ
�ೕಹವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕಹದ ಗುರು�ಾ��. �ೌಲನು ಅವ�� �ಾ�ರ್�ಂದ ಕು���
ಮತುತ್ �ೂ�ಟ್ಯನುನ್ ತ�ೂಕ್ಂಡು ��ನ್� ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇರುವದನುನ್ ಗಮ���. ಕತರ್ನ
�ೂೕಜನವನುನ್ ಸ��ಾ� ಆಚ�ಸ�ೕ�ಾದ� ಈ ಎರಡೂ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು. 26
11:26 “ಅಷೂಟ್ �ಾ�”– ಎಷುಟ್ �ಾ� ��ಾವ್�ಗಳು ಕತರ್ನ �ೂೕಜನವನುನ್
ಆಚ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ೕ�ಲಲ್.
“ಪರ್��ಧ್ಪ�ಸು�ತ್ೕ�”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಈ ಪದವನುನ್ ಸಹಜ�ಾ� ಸು�ಾ�ರ್
�ಾರುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು ಕತರ್ನ �ೂೕಜನವನುನ್
ಆಚ�ಸುವ�ಂದ�, �ೕವಲ �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ರ್�ಗಳ�ಲ್
�ೂೕ�ಸ�ೕ�ಾದ ಸು�ಾ�ಾರ್ ಸಂ�ೕಶ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾದ�ಾದ್��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾ�ಗ��ಾ� ತನನ್ �ಾರ್ಣವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು ಎಂಬ�ೕ ಈ ಸಂ�ೕಶದ �ಷಯ�ಾ��.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ತನಕ ಇದನುನ್ ಪರ್��ಧ್ಪ�ಸುವ �ಾಯರ್ವ�
ಮುಂದುವ�ಯ�ೕ�ಂಬದು �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��. 27

11:27 �ೌಲನು ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಈ ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ಾ�� �ೂಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�?
“ಅ�ೕಗಯ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್” ಎಂದ� ಏನು? �ಾನು ಇದರ�ಲ್ �ಾ��ಾಗಲು
�ೕಗಯ್ನಲಲ್ ಎಂದು ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಕು��ಾ��ೕ �ೕ�ಸುವ�ಾ��. ಇದು �ಾಪದ
ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಒಬಬ್ನು �ಾನು �ಾಪ �ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬ �ಳುವ���ಂದ
�ಾಲು��ದು�ೂಳ�
ಇರುವ�ಾ��
(ಒಂದು�ೕ�
ಕತರ್ನ
�ೂೕಜನದ�ಲ್
�ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ದಲು ಆ �ಾಪವನುನ್ ಅ�� �ಾ��ೂಂ�ದದ್�
�ೂಂದ��ಲಲ್). 18-22 ವಚನಗಳು ಅ�ೕಗಯ್�ಾದ ಒಂದು �ಾಯರ್ವನುನ್
ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. ಕತರ್ನ �ೂೕಜನದ�ಲ್ �ಲರ್ಕಷ್ಯ್�ಂದ, ಭಯಭ�ತ್�ಲಲ್�, ಅದರ
ಅಥರ್ವನುನ್
�ನಪ��ಾ��ೂಳಳ್�,
ಅಳವ���ೂಳುಳ್ವದು,
ಅ�ೕಗಯ್�ಾ�
�ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಾ��.
ಮತುತ್
ಅ�ೕಗಯ್�ಾದ
�ೕ�ಯ�ಲ್
�ಾಲು
��ದು�ೂಳುಳ್ವದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹ �ಾಗೂ ರಕತ್�ಕ್ �ರುದಧ್ �ಾಡುವ �ಾಪ�ಾ��.
ಅಂದ� ಆತನ �ೕಹ ಮತುತ್ ರಕತ್ದ ಗುರುತುಗ�� ಅ�ೌರವವನುನ್ �ೂೕರುವ�ಾ�� ಮತುತ್
ಇ�ಲಲ್ವ� ಆತನ �ೕಹ �ಾಗೂ ರಕತ್�ಕ್ ಅವ�ಾ�ಸುವ�ಾ��. ಇದು ಸಣಣ್ �ಾಪವಲಲ್.
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11:28 �ೕಗಯ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾಲು ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಹೃದಯ ಮತುತ್ ಮನಸುಸ್
�ದಧ್�ಾ�ರ�ೕಕು. ಆದದ್�ಂದ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ �ೂರ�ನ �ೕ�ತವನುನ್ ಮತುತ್ ಒಳ�ನ
ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ �ಾಲು��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ದಲು ಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು. ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
�ಾಪ, ಭಯಭ�ತ್�ಲಲ್ದ �ಾಯರ್, ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಟಟ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು
��ದು�ಾಕ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಟುಟ್�ಡ�ೕಕು. ಇದಲಲ್� ಅವ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಅವ�ಾಗ�
ಕತರ್ನ �ೂೕಜನದ ಅಥರ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್ �ಾಲು
��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾರಣವನುನ್ ಅ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. 29
11:29 “ಕತರ್ನ �ೕಹ�ಂದು ��ೕ�ಸ�”– ಎರಡು �ೕ�ಯ ಅಥರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ��.
ಇದರ ಅಥರ್ ಕತರ್ನ �ೂೕಜನದ ಅಥರ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್� ಇರುವದು, ಇದು ಇತ�
�ೂೕಜನದಂ� ಅಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅ�ತು�ೂಳಳ್ಲು �ಫಲ�ಾಗುವದು (�ೂ�ಂಥದವರು ಈ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಫಲ�ಾ�ದದ್ರು). ಅಥ�ಾ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೕ� �ರ್ಸತ್ನ
�ೕಹ�ಾಗು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗುರು���ೂಳಳ್�ರುವ�ಾ�� (10:17; 12:12-13.
�ೂ�ಂಥದವರು ತಮಮ್ ��ಾನ್��ಾರ್ಯಗಳು ಮತುತ್ ಜಗಳಗ�ಂದ ಇದರ�ಲ್ಯೂ
�ೂೕಲು�ಾತ್ ಇದದ್ರು).
“�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್”– �ೕವರು �ೂಡುವ �ತಯ್�� ಈತನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ವಲಲ್. ಇದರ
ಅಥರ್ �ೕವರು ಸಂ�ೂೕ�ಸ� ಇರುವದು ಮತುತ್ ಆತನ ��ಾಹಸತ್�ಾ��, 30�ೕ ವಚನವ�

ಇದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸುತತ್�. 30
11:30
ಅವರು
�ಾ�ಾ��ೕ
ಈ
�ಾಯ್ಯ�ೕಪರ್ನುನ್
ತಮಮ್
�ೕ�
ಬರ�ಾ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು �ೕರು ಬರು�ಾಗ ಆಗು�ತ್ದದ್ �ೂಂದ�ಗಳ�ಲ್
ಇದೂ ಒಂ�ಾ�� (ವ 17). ತನನ್ ಜನರು ಮ�ಾರ್��ಂದ ಮತುತ್ ಕರ್ಮ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯಸು�ಾತ್� (14:40). ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ೕ�
�ೕ�ಸುವ�ಲಲ್�ಂದ�, �ೕವರು ಅವ�� �ಾವ�ದು ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ಾ� ಇರ�ೕ�ಂದು
ಬಯ�ದ�ೂೕ ಅದು �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ �ಾಗೂ ���ಾ� �ಾಪರ್ಡುತತ್�.
“ಅ�ೕಕರು �ಾಯು�ಾತ್�”– �ಾ��ೕ 5:5 ಮತುತ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ “ಅ�ೕಕರು
�ಾಯು�ಾತ್�” ಎಂದ� ಈ �ೕವನ�ಂದ �ಗರ್���ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 11:11-14 ರ
�ೂೕಟ್ �ೂೕ��). 31
11:31 ವಚನ 28. ನಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು, ನನನ್�ಲ್ �ಾವ ಅಥ�ಾ ನನನ್
ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾವ ತಪ�ಪ್ಗ�� ಎಂಬ�ಾ� ��ಾ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್
�ಟುಟ್�ಡ�ೕಕು. ಆಗ �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ��ಸುವ ಬದಲು ಕಷ್�ಸು�ಾತ್�. 32
11:32 ಇ�ರ್ 12:5-13. �ಾಶನದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವ, �ಾಪ�ಂದ �ೂೕಕ�ೂಂ��
�ಾವ� ��� ಗು��ಾಗದಂ� ನಮಮ್ನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು �ೕವರು ಏ�ೕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾ�ದರೂ �ಾವ� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾವ್ಗ���ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೂೕಕದ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್
�ಾ� �ೕ�ಾನ 15:18-19; �ೂೕ�ಾ 12:2; �ಾ�ೂೕಬ 4:4; 1 �ೕ�ಾನ 2:16
�ೂೕ��. 33-34
11:33-34 �ೌಲನು 29 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಷಯವನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು
ಈ ವಚನಗಳು ನಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. ಕತರ್ನ �ೂೕಜನದ ಉ�ದ್ೕಶ ಮತುತ್ ಸ�ಯ
ಐಕಯ್�ಯನುನ್ ಯುಕತ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು.
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12:1 “ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳು”–ಎಂಬ ಒಂ�ೕ �ಷಯದ�ಲ್ ಮೂರು ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು
ಇ�ಲ್ಂದ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್�. ಈ ವರಗಳು ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ�ಾ��ೕ �ಾಡಲು ಆಗದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು �ೕ�ಾದ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳು
��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ಆ�ಮ್ೕಕರ�ಾನ್�
�ಾಡುವ�ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್
�ಾವ�
ಆಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗ�ದದ್ವ� ಆದ�
ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ��ಲಲ್ದವರ �ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್ �ೂೕಕದ ಜನರ
�ಾ� ವ�ರ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (3:1-4). �ೌ�ಕ�ಾ�, �ೂೕಕದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್

ನನ� ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗ�� ಅಥ�ಾ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗ�� ಎಂದು �ಚಚ್ಳಪಡುವದು ಎಂ�ಾ
ದುಃಖದ �ಷಯ�ಾ��! 12-14 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಈ ವರಗಳ ಕು�ತು �ಳ�
�ೂಡ�ಾ�ರುವ ಹ�ೂನ್ಂದು �ಷಯಗಳನುನ್ ಕ���ಾದ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವ��
�ೂಡು�ಾತ್� (12:4,7,11). ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೂಡ�ಾಗುವದು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಾಯಕತವ್ದ�ಯ�ಲ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು (12:3-5). ಪರ್��ಬಬ್
��ಾವ್�� �ಾವ��ಾದ�ೂಂದು ವರ ಇ�ದ್ೕ ಇರುತತ್� (12:7,11). ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ
��ರ್ಷಟ್�ಾದ �ಾವ��ೂೕ ಒಂದು ವರವನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ೂಂ�ರುವ�ಲಲ್ (12:29-30).
ಎ�ಾಲ್ ವರಗಳು ಎಲಲ್ರ �ತ�ಾಕ್� �ೂಡಲಪ್�ಟ್��ೕ �ೂರತು �ೖಯ�ತ್ಕ
�ಾಭ�ಾಕ್�ಯಲಲ್ (12:25). �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡುವದು
�ಾವ��ೕ ಒಂದು ವರ�ಕ್ಂತಲೂ ಅಥ�ಾ ಎ�ಾಲ್ ವರಗ��ಂತಲೂ �ೂಡಡ್�ಾ��
(13:1-13). ��ಾವ್�ಗಳು ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳನುನ್ ಬಯಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು (12:31; 14:1).
ಪರ್�ಾದ�ಾ ವರವ� ಎ�ಾಲ್ ವರಗಳ�ಲ್ ಪರ್ಮುಖ�ಾ�� (14:1). ನನ� ಇಂಥ ವರ��
ಎಂಬ �ಾರಣ�ಕ್ �ಾವನೂ ತನನ್ನುನ್ ಇತರ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಂದು �ಾ�ಸ�ಾರದು (4:7;
13:4; 12:21,25). ವರಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವದರ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಮ�ಾರ್��ಂದ
ಕರ್ಮ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು (14:40). ಒಂದು�ೕ� ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು ಈ
ಸತಯ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ತನನ್ ಹೃದಯ�ಕ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಾದ�, ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯ�ಾ�
ಸ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸು�ತ್ರುವ ಜಗಳಗಳು ಮತುತ್ ��ಾನ್��ಾರ್ಯಗಳು ಇರು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. 2
12:2 ಅವರು �ರ್ೖಸತ್�ಾಗುವ �ದಲು ಕುರುಡ�ಾ�, ಅ�ಾ�ಗಳ �ಾ� �ಗರ್ಹಗಳ ಬ��
�ೂೕಗು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಅವ�� ಅವ�ೕನು �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅಥ�ಾ �ಾ� �ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ೕ �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್. �ಲವ� ಶ�ತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವಗಳು �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್
ಇದದ್ವ� ಅದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅವರು ಎದು�ಸಲೂ ಇಲಲ್.
“ಮೂಕ �ಗರ್ಹಗಳು”– �ೕತರ್� 115:4-7; ಹಬಕೂಕ್ಕ 2:18-19. 3
12:3 “�ಾಪಗರ್ಸತ್ನು”– �ಲವ� �ಹೂದಯ್ರು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕವದೂಷಕನು �ಲು�ಯ ಮರಣ ಅವ�� ತಕಕ್ �� ಎಂದು ಅವರು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.
ಅಂಥ ಜನರ�ಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಇರುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�. �ೕಸು�ೕ
“ಕತರ್�ಂದು” –�ೕಳುವದು �ೕ�ೂೕ�ಾ �ೕವ�ೕ �ಾನವ�ಾ� ಬಂದನು ಎಂಬ�ಾ�
�ೕಳುವ�ಾ��. ಲೂಕ 2:11; ���ಪ್ 2:10-11 �ೂೕ��. ಒಬಬ್�ೂಳ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು
�ಾಯರ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್� �ಾತರ್�ೕ ಅವನು ನಂ���ಂದ ಇದನುನ್ �ೕಳಲು
�ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. ಇತರರು ಅಥರ್�ಲಲ್ದ ಪದಗಳು �ಾತರ್�ೕ �ೕಳುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. 4-6
12:4-6 ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�� ಇರುವ ಮತುತ್ ಅವರು �ೕವರ �ೕ�ಯ�ಲ್

�ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾಯರ್ಗ�� �ಾರಣ�ಾಗುವ ಒಂದು ಸಂಪನೂಮ್ಲದ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು
�ೕ��ಾದ್� (ಎ� 4:3-7 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ತರ್�ೕಕತವ್ದ ಮೂವರು
ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17ರ�ಲ್ ತರ್�ೕಕತವ್ದ
ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). 7-11
12:7-11 �ಾವ��ೕ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರ�ಾದರೂ (ಮತುತ್ �ೕವಲ ಒಂದು �ಾತರ್ವಲಲ್ ಅಂದ�
ಅದುಭ್ತಗಳನುನ್ �ಾಡುವ ಶ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಅನಯ್�ಾ�ಗಳ�ಾನ್ಡುವದು) �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ��. 7
12:7 ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಹುದು�ಾದ �ತ �ೌಲನ ಸತತ�ಾದ �ಯ್ೕಯ�ಾ��
(10:24,33; 14:5,26; �ೂೕ�ಾ 14:19; 2 �ೂ�ಂಥ 8:13-14).
“�ೂೕ�ಬರುವ”– ಅಂದ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕಹ�ೂಳ�ರುವ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು (6:19)
ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳ ಮೂಲಕ ತನನ್ ಪರ್ಸನನ್�ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸು�ಾತ್�. 8-10
12:8-10 ಈ ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳನುನ್ ��ಸ�ಾ�ಲಲ್. �ೌಲನು ಇನೂನ್
�ಲವ� ವರಗಳನುನ್ ವ 28 ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾ 12:6-8 ರ�ಲ್ ����ಾದ್�. 8
12:8 “�ಾನ�ಾಕಯ್”– ಇದರ ಅಥರ್ ಇತರ�ೂಂ�� �ಾನ�ಂದ ಸ�ಾಯ�ಾಗುವ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡುವದು. �ೌಲನು �ೂ�ಂಥದವ�� ಬ��ರುವ ಪ�ರ್�ಯ ��ಧ
�ಾಗಗಳ�ಲ್ “�ಾನ” ಮತುತ್ “�ಳುವ��” –ಪದಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ��ರುವದನುನ್ �ಾವ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾನ ಎಂದ� �ಾನು�ಕ �ಾನವಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಮತುತ್ ಆತನ �ಲು�ಯ �ಾನ�ಾ�� (1:17-24). ಅದು ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ಷಯದ�ಲ್
�ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ��ಾ�� ಮತುತ್ ಆಳ�ಾದ ಸತಯ್ಗಳು ಅದ�ಕ್ �ೂಂ��ೂಂ��
(2:6). �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ಲವ�� (ಅ��ಸತ್ಲರು ಇದನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂಂ�ದದ್ರು)
ಈ �ಾನವನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಇತರ�� ��ಯಪ�ಸುವ
�ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. “�ಳುವ��ಯು” ಬಹು�ೕಕ ಸ�ಾನ�ಾ��, ಆದ�
�ಖರ�ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುವ�ಲಲ್. ಇ�ಲ್ ಇದು ಜನರನುನ್ ಮತುತ್ ಪ��ಥ್�ಗಳನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಂಡು, ಇತರರನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಗೂ ಆತನ ಸತಯ್ಗಳ ಪ�ಣರ್�ಾದ
�ಳುವ��� ನ�ಸಲು �ೕ�ಾದ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್� ಎಂಬದನೂನ್
�ೕ���ೂಳಳ್ಬಹುದು. �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ�, ಇಂಥ ವರ��, ಆದ� ಇದ�ನ್ೕ ಇ�ಲ್
“�ಳುವ��ಯ ಸಂ�ೕಶ” ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯ�ಾ���ೕ ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಇತ� ಜನರು
ತಮಮ್ �ೖಯ�ತ್ಕ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಏನು �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರ
ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ ��ಯಲು ಇದು ��ೕಷ �ಾಮಥಯ್ರ್�ಾ�� ಎಂದು �ಾವ�
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ��ಯ�ಾರದು (ಆದ� �ಲವರು ಇಂ�ನ �ನಗಳ�ಲ್ ನಮ� ಅಂಥ

�ಾಮಥಯ್ರ್�� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್�). �ೕವನದ�ಲ್ �ೕ�ಾರ್ನಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ
�ಷಯ�ಕ್ ಬರು�ಾಗ, �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ತತವ್ಗಳನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯೂ ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು, �ಾಗರ್ದಶರ್ನ�ಾಕ್�
�ೕವರನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಆತು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ (ಒಂದು�ೕ� ತನ� �ೕ�ದದ್�, ತನನ್
�ನ್ೕ�ತರ ಸಲ�ಗಳನುನ್ �ೕ�ದ ತರು�ಾಯ) ಆ �ಾಗರ್ದಶರ್ನ�ಾಕ್� �ೕರ�ಾ� �ೕವರ
ಬ��ೕ �ೂೕಗ�ೕಕು. “�ಳುವ��ಯ” �ಷಯ�ಾ� 1:5; 13:2,8; 14:6; 2 �ೂ�ಂಥ
4:6; ಎ� 4:13; ���ಪ್ 1:9; 3:8; �ೂ�ೂ 1:9-10; 2:3; 3:10; 2 �ೕತರ್ 3:18
�ೂೕ��. 9
12:9 ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ�ಲ್ರುವ ನಂ��ಯು �ೕವ�ಂದ �ೂರ�ರುವ ವರ�ಾ��
(ಎ� 2:8-9; ���ಪ್ 1:29). ಆದ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ��ೕಷ�ಾದ ನಂ��ಯನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ �ಲವ� ��ಾವ್�ಗ�� ಬಹಳ ನಂ��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ
12:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ನಂ���ಲಲ್� �ೂೕದ� �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅವರು �ಾಡುವಂ� ಅದು ಅವರನುನ್ ಬಲಪ�ಸುತತ್�.
“�ಾ�ಾ �ೂೕಗಗಳನುನ್ �ಾ��ಾಡುವ ವರ”– �ೕವರ ಶ�ತ್�ಂದ ಜನರನುನ್
ಗುಣಪ�ಸುವ �ಾಮಥಯ್ರ್. “ವರಗಳು” – ಬಹುವಚನವನುನ್ ಗಮ���. ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
�ೂೕಗಗಳನುನ್ ಒಂ�ೕ ತರಹದ ವರ�ಂದ �ಾ� �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 10
12:10 “ಮಹತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವದು”– �ೂೕಗಗಳನುನ್ �ಾ� �ಾಡುವದನುನ್ �ಟುಟ್
ಇತ� ಮಹತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು, �ಾಕಂದ� ಈ
ಶ�ತ್ಗಳನುನ್ “�ೕ�ಯವ��” –�ೂಡ�ಾ��. ಅವ�ಗಳು �ಾವ ಮಹತುತ್ಗಳು ಎಂಬದನುನ್
�ೌಲನು �ವ��ಲಲ್. ಆದ� ಅವ�ಗಳು ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರ �ತ�ಾಕ್� �ೂಡ�ಾ�� ಎಂಬ
ದೃಢ� ನಮ�ರ�ೕಕು (ವ 7), �ಾಕಂದ� ಈ ವರ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯು ಪರ್�ಾಯ್ತ�ಾಗಲು
�ೂಡಲಪ್ಡುವ�ಲಲ್.
“ಪರ್�ಾದ�”– �ೕವ�ಂದ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ ��ದು�ೂಂಡು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಸ�ಾಯ�ಂದ
��ಯಪ�ಸುವ �ಾಮಥಯ್ರ್. ಸಂ�ೕಶವ� ಭ�ಷಯ್�ಕ್ ಸಂಬಂಧಪ�ಟ್ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ
ಸಂಬಂಧಪಡ�
ಇರಬಹುದು.
ಸ�ಾಯ್ಸತಯ್ಗಳನುನ್
��ೕ�ಸುವ
ವರವ�
�ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವವನು ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇರುವವನು ಅದನುನ್ �ೕವರ
ಸ�ಾಯ�ಂದ �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�ೂೕ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ
�ಾಮಥಯ್ರ್�ಾ��. ಪರ್��ಬಬ್ರೂ �ೕವ�ಂದ �ರ್ೕರ� �ೂಂ�ರುವ�ಲಲ್. ಅವನು
ಅಥ�ಾ ಅವಳು ದು�ಾತಮ್�ಂದ �ರ್ೕರ� �ೂಂ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ

ಆತಮ್�ಂದ�ೕ �ರ್ೕರ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರಬಹುದು. 14:29; 1 �ೕ�ಾನ 4:1; 1 �ಸ
5:20-21; �� 14:14 �ೂೕ��. “�ಾ�” ಅಥ�ಾ “�ಾ�ಗಳ�ಾನ್ಡುವದು”
(�ೂಲ್ೕ�ಾಯ್ ಎಂಬ) ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� �ರ್ೕಕ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ 50 ಸಲ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� (12-14 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ 21 ಸಲ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�). ಹ��ಂಟು ಸಲ
ಇದು �ಾ�ೕ�ಕ �ಾ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕ� ಸಮಯಗಳ�ಲ್ ಅದು �ಾ� ಅಥ�ಾ
�ೕ�ಯದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅ�� 2�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಅ��ಸತ್ಲರು ಅನಯ್�ಾ�ಯ�ಲ್
�ಾತ�ಾ��ಾಗ ಸಹಜ�ಾದ �ಾನವರ �ಾ�ಯ�ಲ್�ೕ ಅವರು �ಾತ�ಾ�ದ�ಾದರೂ
ಅದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್ ಆದ� ಅವರ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ�ದವ�� ಅದು ���ತುತ್
(ಅ�� 2:4,6,8,11. �ಾ��ೕ ಅ�� 10:46 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ೌಲನು ಇ�ಲ್
12-14 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ �ಾ� ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ��ಧ ಅಥರ್�ೂಂ�� ಬಳ��ಾದ್��ೕ?
�ಲವರು �ೕ� ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಲವರು �ೕ� ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. ಎ�ಾಲ್
��ಾವ್�ಗಳ ತೃ�ತ್�ಾ� ಈ �ಷಯವನುನ್ �ಾವ ಕ�ಗೂ �ೕ�ಾರ್�ಸ�ಾ�ಲಲ್ (14 �ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೌಲನ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಅಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ಾವ�ಗಳು ಇರುವದ�ಂದ ಅ�ೕಕ
�ಷಯಗಳು ಸಂ�ೕಹದ�ಲ್�ೕ ಇ�). ಆದ� ಸತಯ್�ೕದದ ಉ�ದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗಳ�ಲ್
ಒಂ�ೕ ಅಥರ್ದ�ಲ್ “�ಾ�” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�� 1 �ೂ�ಂಥ ಪ�ರ್�ಯ ಈ
ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ �ೕ� �ೕ��ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ದ� ಅದು
��ತರ್��ಸುವ�ಲಲ್�ೕ? ಆದ� �ೌಲನು �ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವ ವರದ ಬ�ಗ್ �ೕ�ರುವ ಅಥರ್
ಏ�ೕ ಆ�ದದ್ರೂ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�ಗೂ ಈ ವರ ಇರುವ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� �ೂೕಗಗಳನುನ್
�ಾ��ಾಡುವ ಅಥ�ಾ ಮಹತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ ಅಥ�ಾ ಇತ� ವರಗಳು ಸಹ
�ೂಡಲಪ್ಡುವವ�ಗ�ಾ��. “�ೕ�ಯವ��” ಎಂಬ ಪದ ಇದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ಾ��ೕ
ವ 28 ಸಹ �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಯು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ��ಾದ್� ಅಥ�ಾ �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ
ತುಂ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಈ ವರವ� ಗುರುತಲಲ್ ಮತುತ್ �ೕ��ಾವ��ೕ ಆ�ಮ್ೕಕ
ವರಗ��ಂತ ಇದು ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ ಪರ್��ಧ್�ಾಗುವ ಪ�ತರ್�ಾಮ್��ಂತ ��ಚ್ನದಲಲ್.
“�ಾ�ಗಳನುನ್
�ವ�ಸುವದು”
“ಅನಯ್�ಾ�ಯ�ಲ್”
�ೕಳ�ಾಗುವದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ �ೕಳುಗ�� ಅಥರ್�ಾಗುವ �ಾ�ಯ�ಲ್ ��ಯಪ�ಸುವ
�ಾಮಥಯ್ರ್�ಾ��. 11
12:11 ವಚನ 7. �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಪರ್��ಬಬ್��
�ಾವ ವರ ಅಥ�ಾ ವರಗಳನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ಈ ವರಗಳನುನ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ಾನ �ಾಗೂ �ರ್ೕ�ಯುಳಳ್
�ತತ್ದ �ೕ�� �ೂಡು�ಾತ್� (ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳನುನ್ ತ���ಯು�ಾತ್�). ನಮ� ಇಂಥ�ದ್ೕ

��ರ್ಷಟ್�ಾದ ವರವನುನ್ �ೂಡು ಎಂದು �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಒ�ಾತ್ಯಪ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್.
ಆತನನುನ್ ಒ�ಾತ್ಯಪ�ಸಲು �ಾವ� ಪರ್ಯ�ನ್ಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಆತನು ನಮ�
�ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ನ�ಸಲೂ ಬಹುದು. �ಾವ� ಆಸ�ತ್�ಂದ ಉತತ್ಮ�ಾದ
ವರಗಳ�ನ್ೕ ಬಯಸ�ೕಕು (ವ 31), ಆತನು ಏನನುನ್ �ೕ�ಾರ್�� �ೂಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅದನುನ್
�ಾವ��ೕ ಆ�ೕಪ��ಲಲ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು. 12-13
12:12-13 �ೕ�ಾನ 17:21-23; ಎ� 1:22-23; 4:4; 5:28-30.
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಎ�ಲ್�ೕ ಇರ� ಅಥ�ಾ �ೕ�ೕ ಇರ� ಮತುತ್ ಅವ�� �ಾವ��ೕ
�ೕ�ಯ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳು ಇರ� ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್� ಇರ� ಅವ�ಲಲ್�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ
�ಜ�ಾದ ಸ�ಯ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 13 �ೕ ವಚನದ�ಲ್
ಇರುವ “�ಾವ�” ಎಂದ� �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ಹು�ಟ್ರುವ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗಳು
(�ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3-8). 13
12:13 “ಒಂ�ೕ ಆತಮ್ನ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ”– ಆತಮ್ನ�ಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ ಮ�ಾತ್ಯ 3:11 ರ�ಲ್ ಮತುತ್ ಅ�� 1:5 ರ�ಲ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಪದ ಒಂ�ೕ ಆ��. ಇದನುನ್ ಮನವ�� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��. ಈ ಪದದ ಅಥರ್, “ನ�ಲ್” “�ೂಂ��” ಅಥ�ಾ “�ಂದ”. ಆತಮ್ನ�ಲ್
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ�ಲಲ್� �ೂೕದ�, �ೌಲನು �ೕಳುವ ಪರ್�ಾರ, ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು,
ಜನರು �ೕಳುವ �ಾ� �ೕ�ನ�ಲ್ ಮುಳು� �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್
ತಮಮ್ನುನ್
�ರ್ೖಸತ್�ಂದು
ಕ�ದು�ೂಂಡು,
ಸಥ್�ೕಯ
ಸ�ಯ
ಸದಸಯ್�ಂದು
�ೕ��ೂಳಳ್ಬಹುದು, ಆದ� ಅವರು, ಆತನ �ೕಹ�ಾ�ರುವ, ಒಂ�ೕ �ಜ�ಾದ ಸ�ಯ
�ಾಗ�ಾ�ರಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಸಂ�ಥ್ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್,
ಬದ�ಾ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ೕ�ಸುವ ಮತುತ್ �ಾಯರ್ �ಾಡುವ ಸ�ೕವ�ಾದ �ೕಹದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ ಇದ�ೂಳ� ಪರ್�ೕ�ಸಲು
�ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. ನಂ���ಂದ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಕತರ್ನು
�ಾಗೂ ರಕಷ್ಕ�ಂದು ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ನೂ “�ಾನು ಪ��ಾರ್ತಮ್�ಂದ
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ��ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕಳುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು.” ಸತತ�ಾ� ಆತಮ್ನ
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ �ೂಂದ�ೕಕು ಎಂಬದು ಪರ್��ಬಬ್ನ ಗು��ಾ�ರ�ೕಕು (ಎ�
5:18). �ಾ��ೕ ಲೂಕ 11:13 �ೂೕ��.
“ಒಂ�ೕ ಆತಮ್ �ಾನ�ಾ�”– �ೕ�ಾನ 7:37-39; 4:10,13,14 �ೂೕ��.
�ೕವ�ಾತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹ�ೂಳ� ಕ�ದು�ೂಂಡು ಬರುವದು
�ಾತರ್ವಲಲ್, ಆತನು ಅವ�ೂಳ� ಬರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ೂಳ� �ೕ�ಸು�ಾತ್� (6:19).

ಆತನು ಅವ�ೂಳ� “�ೕವಜಲ�ಾ�ದುದ್” �ತಯ್�ೕವವನುನ್ ಉ�ಕ್ಸು�ಾತ್�. 14-26
12:14-26 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ರುವವ�� ಎರಡು ತ�ಾವ್ನು�ಾರ�ಾದ �ಾಠಗಳನುನ್
ಕ�ಸುವದ�ಾಕ್� �ೌಲನು �ಾನವ �ೕಹವನುನ್ �ದಶರ್ನ�ಾ� ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. �ಾವ�
ಇಂದು ಆ �ಾಠಗಳನುನ್ ಬಹಳ�ಾ� ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ��. �ದಲ�ಯ�ಾ�, �ಾನವನ
ಶ�ೕರ�ೂಳ� ಅ�ೕಕ ��ನನ್� �ಾಗೂ ��ಧ�ಗಳು ಇರುವ �ಾ��ೕ ಸ��ಾ�ರುವ
�ರ್ಸತ್ನ �ೕಹದ�ಲ್ಯೂ ಅ� (ವ 14-20). ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗಳೂ ಏಕ �ೕ��ಾ�ರುವ�ಲಲ್
ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳು ಏಕ�ೕ��ಾ�ರ�ೕ�ಂದು �ೕವರೂ ಬಯ�ಲಲ್. �ೌಲನು ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳ
ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವದನುನ್ �ನಪ� �ಾ��ೂ�ಳ್� (ವ 1). ಎಲಲ್�ಗೂ ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ
ವರ ಅಥ�ಾ ವರಗಳು ಇರುವ�ಲಲ್ ಎಂದು ಆತನು �ೕ��ಾದ್� (ವ 7-11). ಅವನು �ೕಹದ
�ದಶರ್ನದ ಮೂಲಕ ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ ಒ�ತ್ �ೕ��ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹದ
�ಾಗಗ�ಾ�ರುವ �ಲವರು ಪರ್�ಾ�ಸ�ಲಲ್�ಂದ� ಅವರು ಆತನ �ೕಹದ �ಾಗಗಳಲಲ್�ೕ?
ಒಂದು�ೕ� ಮಹತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ� �ೂೕದ� ಅಥ�ಾ ಅನಯ್�ಾ�ಗಳನುನ್ �ಾತ�ಾಡ�
�ೂೕದ� ಅವರು ಆತನ �ೕಹದ �ಾಗಗಳಲಲ್�ೕ? �ಾವ� ಆತನ �ೕಹದ �ಾಗಗಳಲಲ್ ಎಂದು
�ಾ�ೂಬಬ್ರೂ �ಂ�ಸ�ಾರದು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಾ���ಾಗ�
ಅಥ�ಾ �ೕಹದ �ೕ� �ಾಗ�ಾಗ�, ಇ�ೕ �ೕಹ�ಾಗಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಎರಡ�ಯ�ಾ�,
�ಾನವ ಶ�ೕರವ� ��ಧ �ಾಗಗಳನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ರೂ ಒಂ�ೕ �ೕಹ�ಾ�ರುವ �ಾ�,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹವ� ಒಂ�ೕ �ೕಹ�ಾ��. ಇತರರ ಪರ್��ಂದು �ಾಗದ �ೕ�ಯೂ
ಆತು�ೂಳುಳ್���ರುತತ್� (ವ 21-26). 18
12:18 �ಾನವನ �ೕಹ ಮತುತ್ ಸ��ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹ�ಕ್
ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು
�ೕವರು ತನನ್ನುನ್ �ಾವ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ ಇ�ಟ್�ಾದ್�ೂೕ ಅದರ�ಲ್ ತೃಪತ್�ಾ�ರ� ಮತುತ್
�ೕವರು �ಾವ “�ಾಗ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು” �ೕ��ಾದ್�ೂೕ �ಾ�ರ�. ಒಂದು�ೕ� ಅವನು
“ಕ�ಾಣ್�ದದ್�” ಅವನು ಕ�ಣ್ನ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ�; ಒಂದು�ೕ� “�ಾ���ಾ�ದದ್�”
�ಾ���ಾ�; ಒಂದು “�ಾದ�ಾ�ದದ್�” �ಾದದ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ�. 21
12:21 ��ಧ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ��ಾವ್�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಆತನು
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕಹ�ೂಳ�ರುವ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್��ಂದ ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನನುನ್
��ದು�ಾಕಲು �ಾರೂ ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು. �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ ತಮಮ್ನುನ್ ಇತರ�ಂತ
�ಚುಚ್ ಎಂದು �ಾ���ೂಳಳ್�ಾರದು. �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ ಅಹಂ�ಾ�ಗ�ಾ�ರ�ಾರದು ಮತುತ್
�ರ್ಸತ್ನ �ೕಹ�ೂಳ� ಇತರರು ಅವಶಯ್�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು. 25
12:25 “�ೕಹದ�ಲ್ �ೕಧ�ೕನೂ ಇಲಲ್ . . . �ತವನುನ್ �ಂ�ಸ�ೕಕು”– ಈ �ಾತುಗಳು

ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್ಡ�ೕಕು (1:10,13; �ೕ�ಾನ 13:34;
ಅ�� 4:32; �ೂೕ�ಾ 12:10; 14:19; 15:1-3; ಎ� 4:2-3). ಇ�ಲ್ �ಫಲ�ಾ�ರುವದು
ದುಃಖದ �ಷಯ�ಾ�� ಮತುತ್ ಇಂದು ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಾವ� ಇದನುನ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. 27-30
12:27-30 �ೌಲನು ಈಗ 14-26 ವಚನಗಳ �ದಶರ್ನವನುನ್ ಅ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳ �ಷಯ�ಕ್
ಅಳವ���ಾದ್�. 28
12:28 “�ೕವರು ಇ�ಟ್�ಾದ್�”– ವ 18. �ೕವರು �ೕ��ರುವವ�ೂಂ��
ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ ಜಗಳ�ಾಡ�ಾರದು ಅಥ�ಾ �ೕ�ೂಬಬ್ರ �ಾಥ್ನವನುನ್
ಬಯಸ�ಾರದು ಅಥ�ಾ �ೕವರು ತನ� ಅಥ�ಾ �ೕ�ಯವ�� ��ರ್ಷಟ್�ಾದ �ೕ� ವರ
�ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳಲು ಮುಂ�ಾಗ�ಾರದು. ಈ ವಚನದ�ಲ್, “�ದಲ�ೕ�ಾ�,”
“ಎರಡ�ೕ�ಾ�,” “ಮೂರ�ೕ�ಾ�,” ಮತುತ್ “ಆ�ೕ�” –ಎಂಬ�ಾ� ಉಪ�ೕ��ರುವ
ಪದಗಳು �ೌಲನು �ಾಮುಖಯ್�ಯ ಕರ್ಮವನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
ಸಮಯದನು�ಾರ ಈ ಕರ್ಮವನುನ್ �ೂಡ�ಾ�� ಎಂಬದು ಇವ�ಗಳ ಅಥರ್ವಲಲ್.
ಅ��ಸತ್ಲರನುನ್ ಅ��ಸತ್ಲತನ�ಕ್ ಕ�ದ ಸಮಯದ�ಲ್�ೕ �ಾ�ಾ �ೂೕಗಗಳನುನ್ �ಾ�
�ಾಡುವ ಮತುತ್ ಮಹತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ೂಡ�ಾ�ತುತ್ (ಮ�ಾತ್ಯ
10:1-2). ಅ��ಸತ್ಲರು �ಾವ��ೕ �ೂೕಷ�ಲಲ್ದ �ೂೕಧಕ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾ�ಾಡುವವ�ಾ�ದುದ್, ಸ�� ಅ��ಾಯವನುನ್ �ಾ�ದರು.
ಪರ್�ಾ�ಗಳು �ರ್ೕರ�ಯುಳಳ್ ಸಂವಹನ�ಾರ�ಾ�ದದ್ರು (ವ 10).
“ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಗುಣ”– ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು ಇತರ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು ಆದ� �ಲವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ��ೕಷ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾಮಥಯ್ರ್�ರುತತ್� – 16:15. 29-30
12:29-30 ಈ ಎ�ಾಲ್ ಪರ್�ನ್ಗ�� ಉತತ್ರ “ಇಲಲ್” ಎಂಬದು ಅತಯ್ಂತ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��.
ಆತನು ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಷಯಗ�ಲಲ್ವ� ಈ ಉತತ್ರವನುನ್ �ೕಡುತತ್�.
�ೕವರು ತನನ್ ಜನ�� ತನನ್ ಬಯ�ಗನು�ಾರ ಮತುತ್ �ಾನು ಬಯ��ಾಗ ಆ�ಮ್ೕಕ
ವರಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ �ೂಡ� ಇರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯೂ
ಈ ವರಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ಾದರು ಒಂದನುನ್ �ೂಂ�ರ�ೕ�ೕಕು ಅಥ�ಾ �ೕ�
�ಾವ�ದ�ಾನ್ದರೂ �ೂಂ�ರ�ೕಕು ಅಥ�ಾ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಪರ್ಕಟ�ಯ�ಾನ್ದರೂ
�ೂಂ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವದು ತ�ಾಪ್��. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್
�ೂಂ�ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ನು �ಾವ��ಾದ�ೂಂದು ��ರ್ಷಟ್�ಾದ ವರವನುನ್
�ೂಂ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವವನು �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ �ೂೕಧ�� �ರುದಧ್�ಾ�

ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವನು ಮತುತ್ ��ಾಗಗಳನುನ್ ತರುವವ�ಾ��ಾದ್�. 31
12:31 14:1 �ೂೕ��. ಒಬಬ್ ��ಾವ್�� ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳು �ಾ� �ೕಕು? ತನನ್
�ೖಯ�ತ್ಕ ತೃ�ತ್�ಾ�ಯಲಲ್, ಇತರರು ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು ಅಲಲ್, ತನನ್
�ಸರನುನ್ ಪರ್��ಧ್ಪ���ೂಳಳ್ಲು ಅಲಲ್, ಬದ�ಾ� 14:12 ರ �ಾತುಗಳನುನ್
�ರ�ೕ�ಸುವದ�ಾಕ್� ಆ��. ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು �ದಲು ಇತರರ �ತವನುನ್
�ಂ�ಸ�ೕ�ೕ �ೂರತು ತಮಮ್ �ತವನನ್ಲಲ್ (10:24). �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ ವರಗಳು �ಾವ�ವ�?
ಇತರ�� ಅ��ಾದ �ತವನುನ್ �ಾಡುವಂ� ನಮಮ್ನುನ್ ಬಲಪ�ಸುವವ�ಗಳು
(14:3,5,12).
“ಆಸ�ತ್�ಂದ �ರ್ೕಷಠ್ ವರಗಳನುನ್ ಅ�ೕ���”– 14:1. �ೌಲನು 28 �ೕ ವಚನದ�ಲ್
���ರುವ �ೂಡಡ್ ವರಗ��ಂತ �ಕಕ್ ವರಗಳನುನ್ �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರು ಬಯಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು
ಎಂಬದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ��ಯುತತ್�.
“ಉತಕ್ೃಷಟ್�ಾದ �ಾಗರ್”– ನಮ�ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗ��ಂತ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು ಈಗ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� –
ಅ�ೕ�ಂದ�, ಎ�ಾಲ್ ವರಗಳ�ಲ್ �ೂಡಡ್ ವರ�ಾದ, �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯಂಥ, �ರ್ೕ�. ಇಲಲ್�
�ೂೕದ� ಉ���ಾಲ್ ವರಗಳು ವಯ್ಥರ್�ಾ��.
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13:1 “�ರ್ೕ�”– (ಅ�ಾ� ಎಂಬ) �ರ್ೕಕ್ ಪದದ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ�ದುದ್ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯು ಬ�ಯಲಪ್ಡುವದ�ಕ್ಂತ �ದಲು ಸಹಜ�ಾ� ಬಳ�ಯ�ಲ್ ಇರ�ಲಲ್.
ಇದು �ಾವ��ೕ �ರ್ೕಕ್ ಪದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಾಚ್� �ರ್ೕ�ಯ ಉನನ್ತ �ಧವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಬಹು�ೕಕ �ರ್ೕಕ್ �ೂೕಧಕರು (ಅಥ�ಾ �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ
ಎಲಲ್��ಂತ ��ಾಚ್�) ಆ�ೂೕ�ಸುವದ�ಕ್ಂತ ಉನನ್ತ�ಾದ �ಧವನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್�.
�ರ್ೕಕ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ 116 ಸಲ “ಅ�ಾ�” –ಎಂಬ �ಾಮಪದ
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��.
ಇದ�ಕ್
ಸಂಬಂ��ರುವ
�ರ್�ಾಪದವ�
137
ಸಲ
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. �ೕವರ �ರ್ೕ��ಾ� ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಒಬಬ್ರ �ೕ�ೂಬಬ್��
�ಾಗೂ �ೕವರ �ೕ� ಇರುವ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��.
ಅದು ��ಾವ್ಥರ್�ಾದ �ರ್ೕ��ಾ��, �ಾ�ಾಗಲೂ ಇತರರ �ತದ ಬ�ಗ್�ೕ �ಂ�ಸುವ
�ರ್ೕ��ಾ��. ಕ�ಣ್�ಾ�, �ಾವ್ಥರ್ ಬಯ� ಅಥ�ಾ ��ಧ �ಂಗಗಳ ನಡು��ರುವ
�ರ್ೕ�� ಸಂಬಂ��ಲಲ್. ಈ ವಚನಗಳು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಪದದ
�ಲವ� ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 5:44; 22:37; �ೕ�ಾನ 3:16; 13:1,34;

14:15; 17:24,26; �ೂೕ�ಾ 5:5-8; ಎ� 5:25; 1 �ೕತರ್ 1:22; 1 �ೕ�ಾನ
3:16-18; 4:8-9. ಅ�ಾ�ಯು �ೖ�ೕಕ �ರ್ೕ��ಾ��. ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಈ
ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೌಲನು �ರ್ೕ�ಯ ಅವಶಯ್ಕ�ಯ (ವ 1-3), �ರ್ೕ�ಯ ಸವ್�ಾವ (ವ 4-7)
ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಯ �ಾಶವ್ತ ಗುಣದ ಬ�ಗ್ (ವ 8-13) �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. �ರ್ೕ�ಯು
ಭೂ�ಯ �ೕ� ಅಥ�ಾ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ಾವ��ೕ �ಾ��ಂತ �ರ್ೕ�ಯು
�ೂಡಡ್�ಾ�� ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನು �ಾರ್ರಂ���ಾದ್�. �ರ್ೕ��ಲಲ್�
�ೂೕದ� ಅನಯ್�ಾ�ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾವ��ೕ �ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವ ವಯ್�ತ್ ಸುಮಮ್�
ಶಬದ್ �ಾಡುವದ�ಕ್ಂತ �ೕ� ಏನೂ ಇಲಲ್. �ೕವದೂತರ �ಾ� ಎಂದ� �ೕವದೂತರು
�ಾತ�ಾಡುವ �ಾ��ಾ��. ಆದದ್�ಂದ ಮನುಷಯ್ರ �ಾ� ಎಂದ� ಮನುಷಯ್ರು
�ಾತ�ಾಡುವ �ಾ��ಾ��. ಈ ವಚನದ�ಲ್ �ೌಲನು �ಾನು �ೕವದೂತರ
�ಾತ�ಾಡುವವನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ತ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾವ��ೕ �ಾ�ಯ�ಲ್
�ಾತ�ಾ�ದರೂ �ರ್ೕ��ಲಲ್� �ೂೕದ� �ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ ಎಂದು
�ೕ��ಾದ್�. ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ�: ಒಂದು�ೕ� ಅವನು �ೕವದೂತರ �ಾ�ಯನುನ್
�ಾತ�ಾ�ದರೂ, ಒಂದು�ೕ� ಅವನ�ಲ್ �ರ್ೕ��ಲಲ್�ಂದ� ಅದ�ಂದ �ಾ�ಗೂ
�ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕಜನ�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಾ�ಾದರೂ �ೕವದೂತರ
�ಾ�ಯ�ಲ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ಉ�ಾಹರ��ಲಲ್. �ೕವದೂತರು
ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್ ಬಂ�ಾಗ �ಾನವರ �ಾ�ಯ�ಲ್�ೕ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರ
�ಾತುಗಳನುನ್ ಜನರು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯ�ಾ��. 2
13:2 �ೌಲನು ಈಗ ಅನಯ್�ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವ ವರ�ಕ್ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ ವರಗಳನುನ್
(12:31) ��ಾವ್�ಗಳು ಅ�ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆದ� �ರ್ೕ��ಲಲ್�
�ೂೕದ� ಅ�ಲಲ್ವ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕಗಯ್ನ�ಾನ್�ಸುವ�ಲಲ್.
�ರ್ೕ� (ಮತುತ್ �ಾವ��ೂೕ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರ ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾವ��ೂೕ) �ಾವ� �ೕವಜನರು
ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ�ರುವವರು ಎಂಬದ�ಕ್ �ೂಡಡ್ �ಾ��ಾ��.
ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ಯೂ �ರ್ೕ�ಯ ಪರ್ಕಟ�ಯು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
�ೂೕರ�ೕ�ಾ��. 3
13:3 ಒಬಬ್ನು �ರ್ೕ��ಲಲ್� �ೂೕದ� ತನ�ರುವ ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ೂಡಲು ಅಥ�ಾ
�ಾಯ್ಗವನುನ್ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್? �ೌದು. ಒಬಬ್ನು �ೕವ�ಂದ ��ಚ್�ಯನುನ್
ಪ�ಯ�ೕ�ಂಬ �ೕಚ��ಂದ ಅಥ�ಾ ನರಕದ ಭಯ�ಂದ, ಅಥ�ಾ ತನನ್ ಧಮರ್
ಅಥ�ಾ ಆದಶರ್ಗಳ ���ಂದ �ಾಡಬಹುದು. ಅ�ೕಕರು ಈ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್
ವಂಚ�� ಒಳ�ಾ��ಾದ್�. ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳ

ಪರ್�ಫಲ�ಾ� �ಾವ� ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು
ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಆದ� ಇವ�ಗ�ಲಲ್ವ� ಅಪರ್�ೕಜನ�ಾ��. �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್
ಒ�ಳ್ಯ�ಂಬ�ಾ�
ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ೖ�ೕಕ
�ರ್ೕ��ಂದ
�ಾಡ�ಲಲ್�ಂದ�, ��ಾವ್ಥರ್�ಾದ �ರ್ೕ��ಂದ �ೕವ��ಾ� ಮತುತ್ ಮನಷಯ್�� ಏನೂ
�ಾಡ�ಲಲ್�ಂದ�, ಅವ�ಗಳು ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗ�ೕ ಅಲಲ್ ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ತ�ಾಪ್ದ
ಉ�ದ್ೕಶಗ�ಂದ �ಾ�ರುವ ತ�ಾಪ್ದ �ಾಯರ್ಗಳು ಎಂ�ೕ ಕ�ಯ�ಾಗುವದು. 4-7
13:4-7 �ೌಲನು �ರ್ೕ�ಯ ಸವ್�ಾವದ ಬ�ಗ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಾವ� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. �ೕವರು �ರ್ೕ�
ಸವ್ರೂಪ�ಾ��ಾದ್� (1 �ೕ�ಾನ 4:8) ಮತುತ್ �ೕವ�ೕ �ಾನವರೂಪದ�ಲ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ಾ� ಬಂದನು ಆದದ್�ಂದ �ರ್ೕ��ೕ �ಾನವ ರೂಪದ�ಲ್ ಬಂ�ತು. ತನನ್ �ರ್ೕ�ಯ
�ೕ�ತದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ�� �ೂಡಡ್ �ಾದ��ಾ��ಾದ್�. 4
13:4 “�ಾ�ಮ್”– ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ �ೕಘರ್�ಾಂ�. ಇದು
�ಾಯಗಳನುನ್, ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಕ�ೂೕರ�ಾದ �ಾತುಗಳು �ಾಗೂ
�ರ್�ಗಳನುನ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಎದುರು�ೕಳು���ಲಲ್� ಸ���ೂಳುಳ್ವ ಮನಸುಸ್
�ಾಗೂ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವನಪಯರ್ಂತರ ಮತುತ್
ಅತಯ್ಂತ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಆತ��ದು�ಾದ ಶರ್�ಗಳು �ಾಗೂ ಮರಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಇದನುನ್
�ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು – ��ಾಯ 53:7; ಮ�ಾತ್ಯ 27:14; ಲೂಕ 23:34; 1 �ೕತರ್
2:21-23. ಆತನ �ಂ�ಾಲಕರ�ಲ್ಯೂ ಇ�ೕ ಗುಣಲಕಷ್ಣ�ರ�ೕಕು – ಮ�ಾತ್ಯ 18:22;
ಗ�ಾ 5:22; ಎ� 4:2; �ೂ�ೂ 1:11; 3:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ದ�”– ಇತರರು ಅಹರ್ರಲಲ್� ಇದದ್ರೂ, ಅವ�� ಸ�ರ್ಯ�ಾ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವದು
ಇದರ ಅಥರ್�ಾ��. ಈ ಗುಣವ� ನಮಮ್ನುನ್ ಉಪಯುಕತ್� �ಾಗೂ �ೕ�ಯ �ೕ�ತ�ಕ್
ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ೕ�ಸುತತ್�. ಈ ಗುಣಲಕಷ್ಣವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್�ತುತ್ – ಮ�ಾತ್ಯ 4:23-24; 20:28; ಅ�� 10:38. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ಷಯ್ರ�ಲ್ಯೂ ಈ ಗುಣವನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ��ಾದ್� –
ಮ�ಾತ್ಯ 25:31-40; ಲೂಕ 6:35; ಎ� 4:32; �ೂ�ೂ 3:12.
“�ೂ�ಟ್�ಚುಚ್”– �ಾರ�ಾಂ�ಕ�ಾದ ಈ �ಾಪದ �ಷಯ�ಾ� ��ಯಲು �ಾ�ೂೕ
14:30; 27:4; ಮ�ಾತ್ಯ 27:18; ಅ�� 7:9; 13:45; 17:5 �ೂೕ��. �ೂ�ಟ್�ಚುಚ್
ಎಂದ� ಇತರರ ಪರ್�ಾಯ್� ಅಥ�ಾ �ಾವ್ಸತ್ಯ್ ಅಥ�ಾ ಯಶ�ಸ್ನ ��ತತ್
�ೂ�ಟ್�ಚುಚ್ಪಡುವವನು �ೂೕವನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವ�ಾ��. ಈ �ಾವ�ಯು �ರ್ೕ��
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಪ��ತ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇದ�ಕ್ ಎಂ�ಗೂ ಒಳ�ಾಗ�ೕ

ಇಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕರು ತಮಮ್ನುನ್ ಇದ�ಂದ ದೂರ����ೂಳಳ್ಲು
�ಾ�ಾಗಲೂ ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೕ ಇರ�ೕಕು – �ೂೕ�ಾ 13:13; �ಾ�ೂೕಬ 3:14-16.
“�ೂಗ��ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್”– ಅಥ�ಾ “�ಚಚ್ಳಪಡುವ�ಲಲ್”. �ರ್ೕ�ಯು ಇತರರನುನ್
�ೂಗಳುತತ್� ಅಥ�ಾ ಇತರರ �ಷಯದ�ಲ್ ��ಮ್ಪಡುತತ್�.
“ಉ�ಬ್�ೂಳುಳ್ವದು”– ಅಥ�ಾ “ಗವರ್ಪಡುವದು” – �ರ್ೕ�ಯು ಇತರ�ಂದ
�ೂಗ��ಯನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ಎದುರು�ೂೕಡುವ�ಲಲ್. ಅದು ಗವರ್ಪಡುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
�ಾ�ಾಗಲೂ �ೕನ��ಂದ �ೂೕಮಲತನ�ಂದ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೕ�ತದ�ಲ್ �ೕನ�ಯ ಈ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂೕಡಬಹುದು.
ಇದರ�ಲ್ಯೂ ಆತನ �ಷಯ್ರು ಆತನನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು (ಮ�ಾತ್ಯ 11:29). �ರ್ೕ�ಯು
ಸವ್��ಾಕರ�ಯನುನ್
ಅ�ಾಯ್�ಸುತತ್��ೕ
�ೂರತು,
ಸವ್�ಚಚ್ಳಪಟುಟ್�ೂಳುಳ್��ಯನನ್ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 10:38-39; ಲೂಕ 9:23). 5
13:5 “ಮ�ಾರ್��ಟುಟ್ ನ�ಯುವ�ಲಲ್”– ಅಥ�ಾ “ಅಸಭಯ್�ಾ� ನ�ಯುವ�ಲಲ್”
ಅಥ�ಾ “ಅವ�ಾನ�ಂದ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್”. �ಾ�ಗೂ ಅಪ�ೕ�ರ್ ಅಥ�ಾ ಅ�ೌರವ
�ೂೕರುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ರ್ೕ� ಎಂ�ಗೂ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್; �ಾ��� ಒಳ�ಾಗುವಂಥ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಎಂ�ಗೂ �ಾಡುವ�ಲಲ್.
“ಸವ್ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ �ಂ�ಸುವ�ಲಲ್”– �ೂೕಕವ� ��ಾಚ್� �� �ೂಡುವ ಹಣ, ಆ�ತ್
ಅಥ�ಾ �ಸರು, ಅಥ�ಾ ಅ��ಾರ, ಅಥ�ಾ �ೂಗ��ಯ �ಂ� �ರ್ೕ� �ೂೕಗುವ�ಲಲ್.
ಅದು ದು�ಾ�ಪಡುವ�ಲಲ್. ಅದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಇತರರ �ತವ�ನ್ೕ �ೕ�ಸುತತ್�. �ಾವ�
ಇದನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು; ಆತನ �ಂ�ಾಲಕರ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡಬಹುದು
(10:24; �ೂೕ�ಾ 15:1-2).
“ಸುಲಭ�ಾ�
�ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್”– ಅಂದ� ��ೂೕಧ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸಲು
ಆತುರಪಡುವ�ಲಲ್, �ೕಗ ಮು���ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. ಅಂದ� �ರ್ೕ� �ಾಪ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�
ಆಳ�ಾದ ಮತುತ್ �ೂೕರ�ಾದ �ಥ್ರ�ಯನುನ್ �ೂೕರುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್
(�ರ್ೕ�ಸವ್ರೂಪ�ಾ�ರುವ �ೕವರು, �ಾನವನ ದುಷಟ್ತನದ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ
�ೂೕಪವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� – �ೂೕ�ಾ 1:18; �ೕ�ಾನ 3:36; �ೕತರ್� 7:11).
�ಾ��ೕ �ಾಕರ್ 3:5 ಸಹ �ೂೕ��. ಆದ� ಅದು �ೕ� �ಷಯ ಮತುತ್ �ರ್ೕಕ್
�ಾ�ಯ�ಲ್ �ೕ� ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��.
“ಅಪ�ಾರವನುನ್ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಇಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್”– �ರ್ೕ�ಯು ತಪ�ಪ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್
ಮುಚುಚ್ತತ್�, ಅವ�ಗಳನುನ್ ಕಷ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ವ್ೕಷವನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ
5:38-48; ಲೂಕ 23:34; ಅ�� 7:59-60; 1 �ೕತರ್ 4:8 �ೂೕ��). ಇತರರು �ಟಟ್

ಆ�ೂೕಚ��ಂದ �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂದು �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಅದು
�ಂ�ಸುವ�ಲಲ್; ಅವರ �ೕ� �ಾಪವನುನ್ �ೂ�ಸಲು ಅದು ಮುಂ�ಾಗುವ�ಲಲ್.
�ರ್ೖಸತ್ರು ಕತರ್ನು �ೕ�ರುವ �ಾ� �ರ್ೕ�ಸುವ�ಾದ�, ಇತರರು ತಮ�ಂತ �ರ್ೕಷಠ್ರು ಎಂದು
�ೕ�ಸಲು ಮುಂ�ಾಗುತತ್� (���ಪ್ 2:3), ಮತುತ್ �ಾರ �ಷಯ�ಾ�ಯೂ �ೕಪ�ರ್
�ಾಡಲು ಮತುತ್ �ಾರನೂನ್ �ಂ�ಸಲು ಇಷಟ್ಪಡುವ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 14:4,10,13). 6
13:6 �ರ್ೕ�, �ೖ�ೕಕ �ರ್ೕ�, ದುಬರ್ಲವಲಲ್, ತಪ�ಪ್ �ಾಯರ್ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್
�ಾವ�ಕ�ಾಗುವ�ಲಲ್
ಅಥ�ಾ
ಸ�ಪ್�ಾ�ಯೂ
ವ�ರ್ಸುವ�ಲಲ್.
ಅದು
ದುಷಟ್ತನ�ೂಂ�� �ಾ��ಾಗುವ�ಲಲ್. ದುಷಟ್ತನವ� �ಾ���ೂಳುಳ್�ಾಗ ಅದು
ಸಂ�ೂೕಷಪಡುವ�ಲಲ್. “ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್” ಎಂಬದು
�ರು�ಾಧ್ತಮ್ಕವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್� – �ಟಟ್�ಾಯರ್ಗಳು ನ�ಯು�ಾಗ �ರ್ೕ�ಯು ದುಃ�ಸುತತ್�. ಸತಯ್ವ�
�ಲುಲ್�ಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಸಂ�ೂೕ�ಸುತತ್�. �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಸತಯ್ �ೂಡಡ್ ಸಂ�ಾ�ಗ�ಾ��.
ಇ�ಲ್ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಟಟ್ತನ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ೂೕ�ಸ�ಾ��. �ಟಟ್ತನ ಎಂದ� ಕತತ್�,
ಸುಳುಳ್, ವಂಚ� ಮತುತ್ �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅಡ�ಸುವ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 3:19-20;
�ೂೕ�ಾ 1:18; 2 �ಸ 2:10,12). �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರುವ ಸತಯ್ವ�
�ಳ��ೂಂ��, �ಾಸತ್ವ�ೂಂ�� ಮತುತ್ �ೕವ�ೂಂ�� ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್�ಾದ್��. ಇದು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ �ಾ�ಾರ�ಾ�ರುವ ಸತಯ್�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 14:6). ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಈ
ಸತಯ್ದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸ�ಲಲ್�ಂದ� �ೌಲನು �ವ�ಸು�ತ್ರುವಂಥ �ರ್ೕ� ನಮಮ್�ಲ್�
ಎಂದು �ಾವ� ಸುಮಮ್� ಊ���ೂಳಳ್�ಾರದು. ಅ�ಲಲ್�ಂದ� �ಾ�ೕ�ಾ��ದ್ೕ�? 7
13:7 “ಸ���ೂಳುಳ್ತತ್�”– �ರ್ೕಕ್ ಪದ “�ಾ�ಾಡುತತ್�” ಅಥ�ಾ “ರಕಷ್� �ೂಡುವ
ಮೂಲಕ ಉ�ಸುತತ್�” –ಎಂಬ ಅಥರ್ವನೂನ್ �ೂಡುತತ್�. �ರ್ೕ�ಯು ಎದು�ಾಗುವ
ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಸ���ೂಳುಳ್ತತ್�; ಅದು ರ�ಸುವ ಮತುತ್ �ಾ�ಾಡುವ ಗು�ಾ��ಾ��.
“ನಂಬುತತ್�”– �ರ್ೕ�ಯು �ಾನವರು �ೕಳುವ ಪರ್��ಂದು ಸುಳುಳ್ ಮತುತ್ ಕಟುಟ್
ಕ�ಗಳನುನ್ ನಂಬುವ�ಲಲ್. ಅದು ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ ತತವ್ಗಳನುನ್ ನಂಬುವ�ಲಲ್.
ದು�ಾತಮ್ನು �ೕಳುವದನುನ್ ಅದು ನಂಬುವ�ಲಲ್. ಆದ� ಅದರ �ಜ�ಾದ ಅಥರ್ ಇದಲಲ್.
�ರ್ೕ�ಯು ಸತಯ್ದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸುತತ್� (ವ 6), �ಾ��ೕ ಸತಯ್ವನುನ್ ಗುರು�ಸುತತ್�.
ಅದು ಬು�ದ್�ಲಲ್ದುದ್, ಕಪಟ�ಾದದುದ್ ಅಥ�ಾ ಕುರು�ಾದದುದ್ ಅಲಲ್. �ಾ��ೕ
ಸವ್�ಾವ�ದಧ್�ಾ� ಅದು ಅನು�ಾನಪಡುವಂಥದುದ್ ಮತುತ್ ಭರವ��ಟಟ್ ನಂತರ
ಸಂ�ೕಹಪಡುವಂಥದುದ್ ಅಲಲ್. ಅದು ಜನರ ಸಂ�ೕಹ�ಕ್ ತಕಕ್ �ಾಭವನುನ್
�ೂಡುವಂಥ�ಾದ್��.
“��ೕ�ಸುತತ್�”– �ರ್ೕ�ಯು ಸುಲಭ�ಾ� ��ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. �ಫಲ�ಯು ಅದನುನ್

ತು�ದು�ಾಕ�ಾರದು. ��ೕ�� ಆಸಪ್ದ ಇಲಲ್� ಇರು�ಾಗಲೂ ಅದು ��ೕ�ಸುತತ್�.
�ೕವರ ಕೃ� �ಾವ ವಯ್�ತ್ಯ�ಾನ್ದರೂ ತಲುಪ�ತತ್�, �ಾವ ಪ��ಥ್�ಯ�ಾನ್ದರೂ
ಬದ�ಾ�ಸುತತ್� ಎಂದು ಅದು ನಂಬುತತ್�.
“ಸ���ೂಳುಳ್ತತ್�”– ಅಥ�ಾ “ಅಡ���ೂಳುಳ್ತತ್�” – ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� �ಲಟ�
ಉಪ�ೕಗ�ಂದ ಬಂ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ೖ�ಯ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾ�ಯನುನ್
ಸ���ೂಳುಳ್ವದು (ಎ� 6:10-17; 2 �� 2:10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
“ಅ�ಾ�” �ೕವರು ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ರ �ೕ�ರುವ ��ಾವ್ಥರ್�ಾದ �ರ್ೕ�, ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
ಕಷಟ್ಗಳು, �ಂ�ಗಳು, ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನು �ಾಗೂ �ಾನವರ ಆಕರ್ಮಣಗಳ
ನಡು�ಯೂ
ಮುಂ�
�ಾಗು�ಾತ್
�ೂೕಗುತತ್�.
ಅದು
��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ಪ�ಣರ್ಜಯ�ಾ�ಗಳ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್�. 8-12
13:8-12 “ಅ�ಾ�” – �ರ್ೕ�ಯ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ�, ಅದು �ಾಶವ್ತ�ಾದ�ಾದ್��. �ೕವರು
�ರ್ೕ�ಸವ್ರೂಪನು ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರು �ಾತರ್�ೕ ಆತ�ೂಂ�� �ತಯ್ತವ್ದ�ಲ್
�ೕ�ಸುವರು. ಒ�ಳ್ಯವ� ಮತುತ್ ಉಪಯುಕತ್�ಾದವ�ಗಳು ಎಂದು �ೌಲನು ಬ��ರುವ
ಇತ� �ಾಯರ್ಗಳು ಗ���ೂೕಗುವವ�. ಅನಯ್�ಾ�ಗಳು, ಪರ್�ಾದ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾನ
ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನು 12:8-10 ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ
ವರಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�, ಆದ� ಅವನ �ಾತುಗಳು
��ಾತ್ರ�ಾದ ಅಥರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರಬಹುದು ಅ�ನ್ಸುತತ್�. �ಲವ� ಪಂ�ತರ ಆ�ೂೕಚ�
ಏ�ಂದ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ (“ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದದುದ್”) ಮು�ದ ನಂತರ ಆ ವರಗಳು
ಗ���ೂೕಗುವವ� – ಅ�ಲ್ಯ ತನಕ (ಅಪ�ಣರ್�ಾ�ರುವ) ವರಗಳು ಅವಶಯ್�ಾ��
�ಾಕಂದ� ಸ�� �ೕವರ ಸತಯ್ದ ಪ�ಣರ್ ಪರ್ಕಟ��ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದು �ೌಲನ �ಾ�ನ
ಅಥರ್�ಾ�ರಬಹುದು. ಸ�ಯ �ಾರ್ರಂಭದ �ನಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ವರಗಳು
ಪರ್�ೕಜನ�ಾ�ದದ್ವ� (ವ 11) ಆದ� ಈಗ ಅದು ಪ�ಪಕವ್�ಾ�ರುವ ಸಮಯದ�ಲ್
ಪರ್�ೕಜನ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಅವರ ಆ�ೂೕಚ��ಾ��. ಈ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವ�
�ಾಧಯ್�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಬರಹ�ಾರ�� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 12 �ೕ ವಚನವ�
“ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದದುದ್” ಈ ಯುಗದ �ೂ�ಯ�ಲ್ ಸ�ಾಪತ್�ಾಗುತತ್�, ಅಥ�ಾ
��ಾವ್�ಗಳು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್�� ಮು�ಾಮು��ಾಗು�ಾಗ ಮತುತ್ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಪ�ಣರ್�ಯ�ಲ್ ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. “ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ”
ಸಮಯ ಎಂದ� ಈಗ �ರ್ಸತ್ನು ಅವರನುನ್ ��ದು�ೂಂ�ರುವ �ಾ� ಅವರೂ ಆತನನುನ್
“��ದು�ೂಳುಳ್ವ” ಸಮಯ�ಾ��. ಇದು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಪ�ಣರ್�ೂಳುಳ್ವ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಆಗ�ಲಲ್. 8

13:8 “��ಯ್�ೕ ಇಲಲ್ದಂ�ಾಗುವದು”– ಪ��ಥ್�ಗನು�ಾರ�ಾ� �ೂೕಡುವ�ಾದ�,
�ೌಲನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ��ಾಯ್�ಾಕಯ್ವ� (12:8) ಇಲಲ್� �ೂೕಗುವದು.
ಅಥ�ಾ �ಳುವ�� ಎಂದ� ಅಪ�ಣರ್�ಾದ �ಳುವ�� ಅಥ�ಾ ಹುದು�ಾ� �ಳುವ��ಯನುನ್
�ಾರಣ �ಾಗೂ ��ಾರ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂಂ��ೂಳಳ್ ಬಹು�ಾ��. ಇ�ಲಲ್ವ�
ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾ��, �ಾಕಂದ� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಳುವ��ಯು ಬರುತತ್� (ವ 12). 11
13:11 ಬಹುಶಃ ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� ��ಾವ್�ಗಳ ಇ�ೕ
�ೕ�ತ �ಾಲಯ್ದ �ನಗಳಂ� ಇರುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ನಂತರ
�ಾತರ್�ೕ ಅವರು ಪ�ಪಕವ್�ಾಗು�ಾತ್�. ಆದ� �ಾವ� �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಕಕ್ ಮಕಕ್ಳಂ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು ಎಂಬ�ಾ� �ಕಕ್ ಸು�ವ�
�ೂಡ�ಾ�� ಎಂದು ಅ�ನ್ಸುತತ್� – 14:20 �ೂೕ��. 12
13:12 “��ಾಬ್�”– ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ ಬಹು�ೕಕ ಕನನ್�ಗಳು ಕಳ�
ಗುಣಮಟಟ್ದವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳು �ಾಣುವ ಪರ್��ಂಬವ� ��ಾಬ್��ೕ
ಇರು�ತ್ದದ್ವ�. �ಳುವ��ಯ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಈಗ �ಾಯರ್ಗಳು �ಾ��ೕ ಇ�. 13
13:13 ಈ ಮೂರು �ಾಯರ್ಗಳು ಸ� ಮತುತ್ ವಯ್�ತ್ಗತ ��ಾವ್�ಯ �ೕ�ತದ�ಲ್
�ದ��ಂದಲೂ
ಅ�
–
�ಾವ��ೕ
ಆ�ಮ್ೕಕ
ವರ�ಕ್ಂತಲೂ
�ಚುಚ್
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದವ�ಗ�ಾ��. �ರ್ೕ� ನಂ�� ಅಥ�ಾ ��ೕ��ಂತ �ೂಡಡ್�ಾ�� ಎಂದು
�ೌಲನು �ೕ�ರುವದು ಆಶಚ್ಯರ್�ಾಗುತತ್��ೕ? ನಮಮ್ ರಕಷ್�� ನಂ��ಯು ಬಹಳ
ಅವಶಯ್�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 3:36). �ೕವರು ತನನ್ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ �ರ�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ
ಆಶಯ�ೕ ��ೕ��ಾ�� ಮತುತ್ ಇದು �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಾಗ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 8:24-25). �ರ್ೕ� ಇ�ಲಲ್ವ�ಗ��ಂತ �ೕ� �ೂಡಡ್�ಾ��?
ನಂ�� ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�, �ರ್ೕ� �ೂಡುತತ್� ಮತುತ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್ಂತ �ೂಡುವ�ೕ
�ಚುಚ್ �ಾಗಯ್�ಾಯಕ�ಾ�� (ಅ�� 20:35). ನಂ��ಯು ��ದು�ೂಳುಳ್ವಂಥ
�ೖ�ಾ��, �ರ್ೕ� ಅದು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ೂಡಡ್ �ಾಯರ್�ಾ��. ��ೕ�ಯು ನಂ���
ಸ�ಾನ�ಾ�� ಮತುತ್ ತನನ್ �ತವ�ನ್ೕ ಬಯಸುತತ್�, �ರ್ೕ� ಇತರರ �ತವನುನ್
ಬಯಸುತತ್�. ನಂ�� ಮತುತ್ ��ೕ� �ೂ�� ನ�ಸುವ �ಾಧನಗ�ಾ��, ಆದ� �ರ್ೕ��ೕ
�ೂ��ಾ��. ಎಲಲ್ರ �ತ�ಾಕ್� �ಾಯರ್�ಾಡುವಂಥದುದ್ �ೂಡಡ್ದು ಮತುತ್
ಅತುಯ್ತತ್ಮ�ಾದ�ಾದ್��, �ರ್ೕ� ಇದನುನ್ �ಾಡುತತ್� (8:1). 10:24 ಮತುತ್ 10:31
��ಾವ್�ಗಳು �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ೕ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ರ್ೕ��ಂದ �ಾತರ್�ೕ
�ಾಡಲು �ಾಧಯ್. ಈ ಅ�ಾಯ್ಯವನುನ್ ಓ�ದ ನಂತರ ಒಂದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಪರ್�ನ್
ಉ�ಯುತತ್� – �ಾವ� �ೕವರನುನ್ ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ರನುನ್ ��ಾವ್ಥರ್�ಾ� �ರ್ೕ�ಸುವ

“ಅ�ಾ�ಯನುನ್” ಪ�ಯುವದು �ೕ�? ಗ�ಾ 5:22; 1 �ೕ�ಾನ 4:7,19; �ೂೕ�ಾ 5:5
ರ�ಲ್ ಉತತ್ರವನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್�. ಈ �ರ್ೕ�ಯು �ೕವ�ಂದ ಬರುತತ್��ಾದರೂ,
��ಾವ್�ಗಳು ಇದ�ಕ್ ಅ�ೕನ�ಾಗ�ೕಕು, ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡ�ೕಕು
(14:1).

141
14:1 “�ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾ��ೂ�ಳ್�”– �ೌಲನು 13 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ
�ರ್ೕಷಠ್�ಾದ �ಾತುಗಳನುನ್ ಬ��ರುವದು �ಾವ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬ
�ಾರಣ�ಾಕ್��ೕ �ೂರತು �ಾವ� �ರ್ೕ�ಯ ಸವ್�ಾವದ �ಷಯದ�ಲ್ ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡ�ೕಕು
ಅಥ�ಾ ಅವನ ಬರವ��ಯ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ಾಲ್�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ �ಾರಣ�ಾಕ್�ಯಲಲ್.
“ಅ�ೕ���”– 12:31.
“ಪರ್�ಾದ�”– 12:10. ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳ�ಲ್ ಇದು �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ ವರ�ಾದದ್�ಂದ
�ೂ�ಂಥದ ��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್ �ೂಂದಲು ಅ�ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಬಯ�ದನು.
ಪರ್�ಾದ�ಯು �ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವ ವರ�ಕ್ಂತ �ೕ� �ರ್ೕಷಠ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಈ
ಅ�ಾಯ್ಯದ ಬಹು�ೕಕ �ಾಗಗಳ�ಲ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು (ಉಪ�ತ್ತ�ಾ�ರುವವ��
�ೂ�ತ್ಲಲ್ದ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾದರೂ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ ತರು�ಾಗ ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ �ವ��
�ೕಳುವವರು ಇರು�ಾಗ; ಅವನು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಪರ್�ಾದ�ಯ ವರವನುನ್ ��ಧ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾಗ – ವ 5 �ಾತರ್ ಆಗುವ�ಲಲ್). 2
14:2 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡ�ಾಗುತತ್ ಇದದ್ ಅನಯ್�ಾ�ಗಳು ಅ�� 2:4-11
ರ�ಲ್ ��ಸಲ�ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಮಥಯ್ರ್ವ� �ೕ��ೕ��ಾ�� ಎಂಬದು �ಲವ� ಜನ��
ಪ�ಣರ್ ಮನವ��ಯ ಪ��ಾ��ಂದ ದೃಡಪ�ಟ್�. ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನದಂದು
ಅ��ಸತ್ಲರು �ಾವ� ಕ�ಯ� ಇದದ್ ಮತುತ್ ತಮ� ��ಯ� ಇದದ್ �ಾ�ಯ�ಲ್
�ಾತ�ಾ�ದರು ಆದ� ಅ�ಲ್ದದ್ ಜನರು �ಾವ��ೕ ತಜುರ್��ಲಲ್� ಅವರ
�ಾತುಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂಂಡರು. ಆದ� �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ �ವ�� �ೕಳುವವರು
ಇಲಲ್� �ೂೕದ� �ಾ�ೕ ಅನಯ್�ಾ�ಯ�ಲ್ �ಾತ�ಾ�ದರು ಜನ�� ಅವ�ಗಳು
ಅಥರ್�ಾಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ (ವ 5,13). “ಅನಯ್�ಾ�” ಭೂ�ಯ �ೕ� �ಾತ�ಾಡುವ
�ಾ�ಯಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಆ�ೂೕ�ಸುವದ�ಕ್ �ಾವ �ಾರಣ��?
“�ಾರೂ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್”– “�ಾರೂ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್” ಎಂಬ ಪದ
ಇ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್ �ಂದ ಬಂ�ರುವದಲಲ್. “�ಾ�ಗೂ ಅದು ��ಯುವ�ಲಲ್” ಎಂಬ�ಾ�
�ೕಳುವದ�ಂದ ಅದು ಸಮಥರ್�ೕಯ�ಂದು ಅ�ನ್ಸುತತ್� �ಾಕಂದ� ಸ�ಯು

ವೃ�ಧ್�ಾಗ�ೕ�ಾದ� ತಜುರ್� �ಾಡುವವರು ಅವಶಯ್�ಾ� �ೕ�ಾ��ಾದ್� (ವ 5,
ಇ�ಾಯ್�). ಆದ� “��ಯದ �ಾ�” ಎಂದ� ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾರೂ ಅದನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಆ �ಾ� �ಾ�ಗೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್�ರುವ
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್� ಅ�ಟ್ೕ.
“�ೕವರ ಸಂಗಡ”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅ�ಲ್ ಬರುವವ�ೂಳ� �ಾ�ಗೂ ಅದು
ಅಥರ್�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವ�� ಮತುತ್ (ಬಹುಶಃ) ಅದನುನ್ �ೕಳುವವ��
�ಾತರ್�ೕ ಅಥರ್�ಾಗು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು (ವ 4,28).
“ರಹ�ಾಯ್ಥರ್ಗಳು”– 4:1; ಮ�ಾತ್ಯ 13:11; �ೂೕ�ಾ 16:25. 3-4
14:3-4 ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ “ಪರ್�ಾದ�ಯು” “�ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವದ�ಕ್ಂತ”
��ಚ್ನ�ಾದ್�� – ಪರ್�ಾದ�ಯು ಇತರ�� �ಾಭ�ಾಯಕ�ಾ��. 10:24,33 �ೂೕ��. 4
14:4 “ತನನ್ ಭ�ತ್ಯನುನ್ ವೃ�ಧ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�”– ವೃ�ಧ್ �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು
ಎಂದ� ಕಟುಟ್ವ�ಾ��. ಇ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಬಲ�ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. �ಾ��ೕ
8:1; 10:23; 1 �ಸ 5:11 ಸಹ �ೂೕ��. ತನ�ೕ ಅಥರ್�ಾಗದ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು
�ಾತ�ಾಡುವ�ಾದ� ಅದ�ಂದ ಅವನು ವೃ�ಧ್�ಾಗಲು �ಾಧಯ್�ೕ? ಆಗುವ�ಲಲ್
ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
ಇತರ��
ಅಥರ್�ಾಗ�ದದ್ರೂ
�ೕಳುವವ��
ಅಥರ್�ಾಗುವದ�ಂದ ಅವನು ವೃ�ಧ್�ಾಗು�ಾತ್� ಎಂಬದು �ೌಲನ �ಾತುಗಳ
ಅಥರ್�ಾ���ೕ? ಬಹುಶಃ �ಾ��ೕ ಇರಬಹುದು. ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕ���ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವದರ ಫ��ಾಂಶ�ಾ� ವೃ�ಧ್�ಾಗಬಹುದು ಎಂದು �ಾವ�
�ೕ�ಸು�ತ್ೕ� – ಮುಂ�ನ ವಚನವನುನ್ �ೂೕ��. 5
14:5 �ೌಲನು �ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವ ವರವನುನ್ ಕ�ಗ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಸ�ಯ �ತ�ಾಕ್�
ಅದು �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ��ಾ�� ಎಂದು �ೌಲನು �ಾ�ೕ ಕ���ಾದ್�
(12:7,10). ಆದ� �ೌಲನು ಈ ವರವನುನ್ ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೂಳುಳ್ವದರ
�ರುದಧ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ವ�ಸುವವರು ಇಲಲ್� �ೂೕದ� ಅವರು ಆ
ವರವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾರದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ವ 13,27,28).
“ಅಥರ್ವನುನ್ �ೕಳುವವನು ಇರ� �ೂೕದ�”– ಇದು ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� “�ಾ�ಗಳು”
ಅಥರ್ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾ�ಗ�ಾ�ದುದ್ �ೕಳುವವರು ಅದನುನ್ �ೕ� �ಾ�ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ��ಯದ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ರು�ಾಗ, ಅದನುನ್
�ವ��ದ�, ಅದ�ಂದ ಸ� ವೃ�ಧ್�ಾಗುತತ್�. �ೌಲನು ಒ�ತ್ �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�
�ೕ�ರುವದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾಗ ವೃ�ಧ್�ಾಗಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. 6
14:6 12:8-10 �ೂೕ��.

“ಪರ್�ೕಜನ”– �ೌಲನು �ಾ�ಾಗಲೂ ಇತರ�� ಒ�ಳ್ಯ�ಾಗುವದರ ಬ�ಗ್�ೕ
�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಅ�ೕ ಉ�ದ್ೕಶವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು
ಎಂಬ�ಾ� ಬಯ�ದನು ಎಂದು �ಾವ� ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೂೕಡಬಹುದು (ವ 12,19,26).
“ಪರ್ಕಟ�”– ವ 26. ಸ�ಯ�ಲ್ ಇತರ�� ��ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ೕವರು �ಾ��ಾದರೂ
ಸಂ�ೕಶವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್�ಾ��. ಇದು ಪರ್�ಾದ�ಯ ವರ�ಕ್
ಸ�ಾನ�ಾ�� ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟ�ಯು ಕೂಟದ�ಲ್ ಕೂ�ರುವವ�� ಕೂಡ�ೕ ಬರುವ�ಾ��
(ವ 29-31). 7-11
14:7-11 ಇ�ಲ್ ಮುಖಯ್ �ಷಯ�ೕ�ಂದ� ��ಯದ �ಾ�ಯನುನ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ
ಅದನುನ್ �ವ�ಸುವವರು �ಾರೂ ಇಲಲ್�ಂದ� ಅದನುನ್ �ೕಳುವವ�� �ಾವ��ೕ
ಪರ್�ೕಜನ�ಾಗುವ�ಲಲ್. 10, 11 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಗಳು
ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಅನಯ್�ಾ�ಗಳಲಲ್� �ೕ�ಯ �ಾ�ಗ�ಾ��. 12
14:12 ವಚನಗಳು 3,4,6,19,26,31; 10:24. 13
14:13 �ವ�ಸುವವರು ಇದದ್� �ಾತರ್�ೕ ಇತರರು ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗು�ಾತ್�. 14-15
14:14-15 �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಮನಸುಸ್ ಮತುತ್ ಬು�ಧ್� �ಾರ್ಮುಖಯ್� �ೂ�ಟ್ರುವದನುನ್
ಗಮ���. “ನನನ್ ಬು�ಧ್ �ಷಫ್ಲ�ಾ�ರುವದು” ಎಂಬ �ೌಲನ ಕ�ಣ ಪದದ ಅಥರ್�ೕನು?
ಬಹುಶಃ ಇದರ ಅಥರ್ �ಾವ�ಾದರೂ ತನ�ೕ ಅಥರ್�ಾಗದ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಥರ್�
�ಾಡುವ�ಾದ�, ಅವನ ಅಂತ�ಾತಮ್ವ� �ಾರ್�ರ್ಸು�ಾತ್ ಇರುವದು ಆದ� ಅವನ ಬು�ದ್
ಅದರ�ಲ್ �ಾ��ಾ�ರುವ�ಲಲ್. ಅವನು ಏನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದು ಅವ��ೕ
ಅಥರ್�ಾಗ�ಲಲ್�ಂದ�, ಒಂದು�ೕ� ಅವ�� ಅಥರ್�ಾದರೂ ಆಗು�ತ್ದದ್ ಪ�ಣರ್
ವೃ�ಧ್ಯೂ ಆಗ� ಇರುವ�ಾ��. ಅಥ�ಾ ಒಂದು�ೕ� ಅವ�� �ಾನು �ೕಳು�ಾತ್
ಇರುವದು ಅಥರ್�ಾದರೂ, ಅವನ �ಳುವ��, �ಾನ�ಕ ಚಟುವ�� ಇತರರ�ಲ್
�ಷಪ್ಲ�ಾ�ರುತತ್� �ಾಕಂದ� ಅವನು ಅವ�� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್. �ಾವ��ೕ
ಪಕಷ್ದ�ಾಲ್ದರೂ, ಅವನ ಆ�ಾಧ�ಯು ಅಥರ್�ಾಗುವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು
ಬಯ�ದನು ಎಂಬದು 15 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�. ಅವನು ತನನ್ ಮನಸುಸ್
�ಾಗೂ ಆತಮ್ ಎರಡೂ ಅದರ�ಲ್ �ಾಗ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ಬಯ�ದನು. 17
14:17 “ಭ�ತ್ವೃ�ಧ್”– �ೌಲನ ಸತತ�ಾದ ಈ �ಯ್ೕಯವನುನ್ ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಗಮ���
(ವ 3,4,19,26). 18
14:18 “�ಾ�ಗಳು”– ಅಥ�ಾ “�ಾ�ಗಳು” �ೌಲನು ತನ� ಈ ವರ�ಲಲ್ ಎಂಬ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಇದನುನ್ ಬ��ಲಲ್. ಅವ�� ಈ ವರ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಇದ�ಾಕ್� ಅವನು �ೕವ��
�ೂತ್ೕತರ್ವನುನ್ ಸ�ಲ್�ದನು. 19

14:19 “ಇತರ�� ಉಪ�ೕಶ �ಾಡುವದು”– �ೌಲನು (ನಮಮ್ �ಾದ�) �ಾ�ಾಗಲೂ
ಇತರರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ೕ� ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�ಸ�ೕಕು,
ಸೂಚ� �ೂಡ�ೕಕು, ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸ�ೕಕು, ಬಲಪ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಸಂ�ೖಸ�ೕಕು
ಎಂಬ�ಾ� �ಂ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. 20
14:20 13:11 �ೂೕ��. 21-22
14:21-22 ��ಾಯ 28:11-12. ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರು ಅಪನಂ��� ಒಳ�ಾ�ದದ್ರು
ಮತುತ್ ಅವ�� ಅಥರ್�ಾಗುವ �ಾ�ಯ�ಲ್�ೕ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ ಅವರ ಪರ್�ಾ�ಗಳ
�ಾತುಗಳನೂನ್ �ೕಳದವ�ಾ�ದದ್ರು. ಆದದ್�ಂದ �ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯ�ಲ್, ಜನ��
ಅಥರ್�ಾಗದ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡುವವರನುನ್ �ೕವರು ಕಳು�ಸು�ಾತ್�. �ೌಲನು
ಇದ�ಂದ �ರ್ೖಸತ್�� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಠವನುನ್ ����ಾದ್�. ಅವನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�
�ಾ�ಗಳು “ಗುರುತುಗ�ಾ��” – ಅವ� �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಪರ್ಸನನ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�
(12:7). ಅವನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಈ “ಗುರುತು” ��ಾವ್�ಗ�� ಮನವ�� �ಾಡಲು
ಅಥ�ಾ ಅನಯ್�ಾ�ಯನುನ್ �ಾತ�ಾಡುವ ವಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಇ�ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ ದೃಢಪ�ಸುವಂಥದದ್ಲಲ್ (�ಾಕಂದ� ಇದ�ಕ್ಂತಲೂ �ೂಡಡ್�ಾದ �ಾಗೂ
ಅವಶಯ್ಕ�ಾದ �ೕ� ಪ��ಾ�ಗ��). �ಾ�ಗಳ�ಾನ್ಡುವ ವರ ಅ��ಾವ್�ಗ�� ಗುರು�ಾ��
(ಅ�� 2:4-13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಪರ್�ಾದ�ಯ ವರ�ಾದ�ೂೕ ��ಾವ್�ಗಳ
ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾ� �ೂಡ�ಾ�� (ವ 3,4). 21 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ “�ಾ�ಗಳು” ಅ�ೕಕ
�ೕಶಗಳ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡುವ �ಾ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಗುರು�ಸ�ೕಕು.
ಆದ� 22 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕ� �ೕ��ಾ���ೕ? 23
14:23 22�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ಾ�ಗಳ�ಾನ್ಡುವ ವರವನುನ್ ಸ��ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸುವದರ
ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಆದ� ಇ�ಲ್ ಅದನುನ್ ಸ��ಾ� ಉಪ�ೕಗ �ಾಡ�
ಇರುವದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ�ದದ್� – ಎಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗಳ�ಾನ್ಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಆದ�
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ವ�ಸುವವನು ಒಬಬ್ನೂ ಇರ�ಲಲ್. 24
14:24 “�ರ್ಸತ್ನಂ���ಲಲ್ದವನು”– (ವ 24) – ಅಂದ� ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಸಂ�ೕಶ �ಾಗೂ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಇನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ�ರದವನು. �ೕಳ�ಾಗುವ
ಪರ್�ಾದ�ಾ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಅವನು ಶಕತ್�ಾ�ರುವನು. ಅವ�ಗಳು
ಅವನ�ಲ್ �ಾಪದ ಅರುಹನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುವವ� ಮತುತ್ ಅವನನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಯ�ಾನ್�
�ಾಡುವವ�.
“ಅರುಹು”– �ೕ�ಾನ 16:8-11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 26-40
14:26-40 ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ� ಬರುವ ಕೂಟಗಳ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳನುನ್ ಸ��ಾ�

ಉಪ�ೕ�ಸುವದರ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಅವನು ಕರ್ಮಬದದ್��
ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� (ವ 26,31,33,40). 26
14:26 “ಪರ್ಕಟ�”– ವ 6.
“ಭ�ತ್ವೃ�ಧ್”– ವ 3,4,12,31. “ಭ�ತ್ವೃ�ಧ್” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ
�ರ್ೕಕ್ ಪದ �ಜ�ಾದ ಅಥರ್ “ಮ�ಯನುನ್ ಕಟುಟ್ವದು.” �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ�, ಕಟುಟ್ವದು,
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳವ��ಯನುನ್ ಪರ್ಚುರಪ�ಸುವದು ಎಂಬ�ಾ��. 27
14:27 “ಒ�ೂಬ್ಬಬ್�ಾ�”– ಅ�ೕಕರು ಒಂ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಆದದ್�ಂದ �ೂಂದಲಗ�ಾಗು�ಾತ್ ಇದದ್ವ� ಎಂದು ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
“�ವ�ಸುವವನು”– ವ 5,13. 28
14:28 “ತ�ೂನ್ಂ��”– ವ 2. ಇದರ ಅಥರ್ �ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವ ವರ ಇದದ್�� �ಾವ�
�ಾತ�ಾಡುವ �ಾ� ಅಥರ್�ಾಗು�ಾತ್ ಇತುತ್ ಮತುತ್ ಅವರು ಗ�ಟ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡ�
ಅದನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್�ಾ��. 29
14:29 “��ೕಚ� �ಾಡ�”– 1 �ಸ 5:20-21. ಏನು �ೕಳ�ಾ�ತು ಎಂಬದನುನ್
ಅವರು ��ೕ�ಸ�ೕಕು �ಾಕಂದ� �ಲ���ಮ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್
ಪರ್�ಾದ�ಗಳು ಬರು�ಾತ್ ಇದದ್ವ�. �ೕಳ�ಾ�ರುವ “ಪರ್�ಾದ�ಗ��” –�ರುದಧ್�ಾ�
ಏನನುನ್ ��ೕ�ಸ�ೕಕು. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾಗೂ ಆತನ ಅ��ಸತ್ಲರ ಮೂಲಕ ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�ರುವ �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್
��ೕ�ಸ�ೕಕು.
ಒಂದು�ೕ�
�ಾವ��ೕ
�ಷಯ�ಾದರೂ
ಆ
ಸತಯ್�ಕ್
ಅನುಗುಣ�ಾ�ಲಲ್�ಂದ� ಅದು ಸುಳುಳ್ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ��. 30
14:30 ವಚನ 6,26. 31
14:31 �ೌಲನು ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಎಲಲ್ವನುನ್ ಎಲಲ್ರ �ತ�ಾಕ್� �ಾಡ�ೕಕು
ಎಂಬ�ಾ� ಎಷುಟ್ ಸಲ �ೕ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. 32-33
14:32-33 ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ಂದ� ಒಬಬ್ನು ತನನ್ �ೕ�
�ಯಂತರ್ಣ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. ಅವರು �ಾರ�ಲ್ �ಲಸ �ಾಡು�ಾತ್
ಇದದ್�ೂೕ ಆ ವಯ್�ತ್ಯ �ತತ್ ಮತುತ್ ಮನಸಸ್ನುನ್ �ಾವ್�ೕನ�ಕ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್.
ಪರ್�ಾದ� ಮತುತ್ �ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವ ವರ ಇರುವವರು (�ಾಗೂ �ೕ� �ಾವ��ೕ ವರ
ಇರುವವರು) ಒಂದು�ೕ� ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂಡ� �ೌನ�ಾ�ರಬಹುದು (ವ 28,30).
ಇಲಲ್�ಾದ�
�ಾವ�ದೂ
ಕರ್ಮ�ಾ�
ಇರುವ�ಲಲ್,
�ೂಂದಲ
ಮತುತ್
ಕರ್ಮ�ಲಲ್�ರು��ಯು �ೕವರ ಸವ್�ಾವಗ�� �ರುದಧ್�ಾದವ�ಗ�ಾ��. 34
14:34 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ಷಯ ಸ�ಯ �ಾವರ್ಜ�ಕ ಕೂಟಗಳ�ಲ್ �ಲವ� ವರಗಳನುನ್

ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ಾ�� – ಆ ವರಗಳ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡುವದು ಸಹ �ೕ��. ��ೕಯರು
ಇದನುನ್ �ಾಡ�ಾರದು ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�. ಅವ�� ಈ ವರಗಳು ಇರಬಹುದು
ಆದ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅವರು �ೕ� ಸಮಯಗಳ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು. 11:5-6; 1 ��
2:11-14 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ��ೕಯರು �ಾವರ್ಜ�ಕ ಕೂಟಗಳ�ಲ್
�ಾರ್ಥರ್�ಯನೂನ್ �ಾಡ�ಾರದು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್� ಎಂದು �ಲವರು
�ೕಳು�ಾತ್�, ಆದ� ಅದು ಸಂಶಯದ �ಷಯ�ಾ��. ಇ�ಲ್ �ಷಯ�ೕ�ಂದ�
ಪರ್�ಾ�ಸುವದು ಮತುತ್ �ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವದು �ಾಗೂ �ಾ�ಗಳನುನ್ �ವ�ಸುವದು (ವ
26-31). ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ “�ಾ�ಾಡುವದು” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್
ಪದವ� 5,6,9,19 ಇ�ಾಯ್� ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ��.
“ಅ�ೕನದ�ಲ್ರ�ೕಕು”– 11:3,8,9; ಎ� 5:24; 1 �� 2:11-12; 1 �ೕತರ್ 3:1,5,6.
35

14:35 “ತಮಮ್ ಗಂಡಂ�ರನುನ್ �ೕಳ�”– ಇದರ ಅಥರ್, ಒಂದು�ೕ� ಅವರ ಗಂಡಂ�ರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅವರನುನ್ �ೕಳಬಹುದು. ಒಂದು�ೕ� ಇಲಲ್�ಂದ�
(ಇದನುನ್ �ೕಳುವದು ಅವಶಯ್ವಲಲ್ ಎಂದು �ೌಲನು ���ದರೂ) ಅವರು ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ
ಸ�ಾ�ಾಲಕರನುನ್ ಮತುತ್ �ೂೕಧಕರನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅವ��ಂತ �ಚುಚ್ �ಳುವ���ರುವ
ಇತ� ��ೕಯರನುನ್ �ೕಳಬಹುದು.
“�ಾ��”– 11:6. �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� “ಮೂಲ”, “ಲ�ಜ್�ಟಟ್,” “ಶುದಧ್�
ಅಥ�ಾ ನಮರ್�� �ರುದಧ್�ಾದದುದ್”, “�ೕಗಯ್�ಾ�ರುವದನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವಂಥದುದ್”.
ಇತ� ಸ�ಗಳು ಏ�ೕ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಅಥ�ಾ ಅ��ಸತ್ಲರು ಕ��ದ �ಷಯಗಳು ಏ�ೕ
ಇದದ್ರೂ ತಮಮ್ ಮನ�ಸ್� ಬಂದದದ್ನುನ್ �ಾವ� �ಾಡಬಹು�ಂದು �ೂ�ಂಥದವರು
�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. 37
14:37 ಅ�ಲ್ದದ್ �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರು �ಾವ� ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಬಹಳ �ಾಮಥಯ್ರ್ವ�ಳಳ್ವರು
ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಒಂದು�ೕ� ಅದು �ಜ�ೕ ಆ�ದದ್� ಅವರು ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ �ೌಲನ ಮೂಲಕ �ೂ�ಟ್ರುವ ಆ�ಯನುನ್ ��ೕ�ಸಲು
ಶಕತ್�ಾ�ರ�ೕ�ಾ�ತುತ್ 38
14:38 ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಒಂದು�ೕ� �ಾವ ವಯ್�ತ್�ಾದರೂ ಕತರ್ನ ಆ�ಯನುನ್
�ಲರ್��ದ� ಅವನ �ಾತುಗಳನುನ್ ಇತರರು �ೕಳುವ ಅಹರ್� ಅವ�� ಇರುವ�ಲಲ್. 39
14:39 “�ಾ�ಯ�ಾನ್ಡುವದು”– ಅಥ�ಾ ��ಯದ �ಾ�ಗಳು. 40
14:40 ವಚನ 33. 12-14 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ ಸ�ಯ �ಾರ್ರಂಭದ �ನಗಳ�ಲ್
��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ದದ್ ಅ�ೕಕ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು ಬ���ಾದ್�. ಆ ವರಗ�ಲಲ್ವ�

ಗ�� �ೂೕ���ೕ? ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೂೕ�ದ ಮತುತ್ ಆತನ �ಾತುಗಳನುನ್
�ೕ���ೂಂಡ, �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ೂೕಷಗ�ಲಲ್ದ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ದಂಥ, ಆಗ
ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರಂಥವರು ಈಗ ಇಲಲ್ ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸ�ಾರದು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಅ��ಸತ್ಲ��ದದ್ ಅ��ಾರ ಮತುತ್ �ೂೕಷ�ಲಲ್� ಇರುವಂಥ ಗುಣ ಈಗ �ಾವ
ವಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ಯೂ ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವದಂಥದುದ್ �ೂಡಡ್ ಪರ್�ಾದ�ಾ��.
ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ �ದಲ�ಯ ಶತ�ಾನದ�ಲ್ ಬ�ದು ಮು�ಸ�ಾ�ತು ಮತುತ್
�ಾನವರು ��ಯ�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯ�ದ �ರ್ೕರ�ಯುಳಳ್, �ೂೕಷ�ಲಲ್ದ
ಬರವ��ಗಳು �ಾಗೂ �ೂೕಧ�ಗಳು ಅದರ�ಲ್ ಇ�. ಸತಯ್�ೕದ �ಾತರ್�ೕ ನ�ಮ್ಲಲ್ರ
�ೕ� ಅಂ�ಮ�ಾದ ಅ��ಾರ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ ಇರುವ ಅಥ�ಾ
�ೕ�ಾ�ರುವ ಅಥ�ಾ �ೂಂದ �ೕ�ರುವ �ೂೕಷ�ಲಲ್ದ �ೂೕಧ� ಅದು �ಾತರ್�ೕ ಆ��.
ಆದ� ಈ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ ��ಸ�ಾ�ರುವ (ಉ�ಾಹರ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವದು ಮತುತ್
ಉಪ�ೕ�ಸುವದು) ಇತ� ವರಗಳು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಗ�� �ೂೕ�ಲಲ್. ಉ�ದವ�ಗಳು
ಗ�� �ೂೕ���ೕ? ಸ�ಯ ಈ �ಾಲದ�ಲ್ ಅವ�ಗಳು ಗ���ೂೕ�� ಅಥ�ಾ
ಗ���ೂೕ�ಲಲ್ ಎಂದು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಾವ��ಾದ�ೂಂದು ಕ� ಬ�ಯ�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್ರು ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. �ೕವರು ತನ� �ೕ�ಾದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. ಮತುತ್ ಇಂದು ಆ ವರಗಳ�ಲ್ �ಾವ ವರವ�ಾನ್ದರೂ ತನ�
ಇಷಟ್ ಬಂದವ�� �ೂಡುವದು ಅಥ�ಾ �ೂಡ� ಇರುವದು ಆತ�� ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ�ದದ್�,
ಆತನು �ಾ��ೕ �ಾಡು�ಾತ್� (12:11). ಅ�ೕಕ ��ಾವ್�ಗ�� ಬರುವ ಇ�ೂನ್ಂದು
ಆ�ೂೕಚ� ಏ�ಂದ�: ಒಂದು�ೕ� ಈ ವರಗಳು �ದಲ�ಯ ಶತ�ಾನದ�ಲ್�ೕ
ಗ���ೂೕ�ದದ್�, ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಗಳ�ಲ್ಯೂ ಸ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ ಈ
�ಾಗದ�ಲ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅವ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ೌಲನ ಮೂಲಕ
ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್.

151
15:1 “ಸು�ಾ�ರ್”– 1:17; 4:15; 9:16-17; �ೂೕ�ಾ 1:1,9,15,16; 16:25; 2
�ೂ�ಂಥ 4:3-4; ಗ�ಾ 1:6-9; ಎ� 6:19; ���ಪ್ 1:17,27; 1 �� 1:11; 2 ��
1:10. 2
15:2 “ಆ ಸು�ಾ�ರ್�ಂದ �ಮ� ರಕಷ್��ಾಗುತತ್�”– ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ �ೕವರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� (�ಾಕರ್ 1:10,16; �ೂೕ�ಾ 1:16).

ಅದನುನ್ ನಂ���ಂದ �ವ್ೕಕ���ೂಂಡ� ರಕಷ್�, ಅದ�ಕ್ ಅ��ೕಯ�ಾದ� �ತಯ್�ಾದ ��
(2 �ಸ 1:8-9). ಅದರ �ಾಯ್ಪಕ�ಾದ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ಅ�ತವ�ಾ� �ೌಲನು
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ರುವವರು (ಮತುತ್ �ೕ� ಕ�ಗಳ�ಲ್ರುವವ�ಲಲ್ರೂ) ಅದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು �ಾಗೂ ನಂಬ�ೕಕು ಎಂದು ಬಯ�ದನು.
“ಒಂದು�ೕ�”– �ೂ�ೂ 1:23; ಇ�ರ್ 3:6; 6:6; 10:38. ಸು�ಾ�ರ್ಯ ನಂ��ಯ�ಲ್
�ಾ�ಮ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು ನಂ��ಯು ಯ�ಾಥರ್�ಾದದುದ್ ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ��.
�ೂ�ೂ 1:23; ಇ�ರ್ 3:5-6; 10:39 �ೂೕ��. �ೕವರು ಸತತ್ವರನುನ್ ಎ�ಬ್�ದನು
ಎಂಬದನುನ್ �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ವ 12). ಆದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಗ�ಾ��. ಅದನುನ್
��ಾಕ�ಸುವವರು ಅತಯ್ಂತ �ೂೕಷಗ�ರುವ ನಂ��ಯನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ವ 14,
17).
“ನಂ��ಯು ��ಾ�ಾರ�ಾ�ತು”– �ಾವ� ಏನನುನ್ ನಂಬು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್
��ಯ��ೕ ನಂ�ದರು ಅಥ�ಾ ನಂ��ಯ ಮೂ�ಾ�ಾರವನುನ್ ಸ��ಾ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್ ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಅಥ�ಾ ನಂ�� ಎಂಬ�ಾ�
�ೂೕರುವ �ಾವ��ೕ ಸಂಗ��ಾದರೂ ಕ�ಯ ತನಕ ಉ�ಯ� �ೂೕದ� ಅದು
��ಾ�ಾರ�ಾ�ದುದ್ ರ�ಸಲು ಆಗ� ಇರುವ�ಾ��. 3-8
15:3-8 ಸು�ಾ�ರ್�ಂ�� �ಾಲುಕ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು �ೕ�� – �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ, ಹೂಣಲಪ್ಡು��, ಆತನು ಪ�ನರು�ಾಥ್�ೂಂಡದುದ್ ಮತುತ್ ತನನ್ �ಷಯ್��
�ಾ���ೂಂಡದುದ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು “ನಮಮ್ �ಾಪಗ��ಾ�” �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು –
ಮ�ಾತ್ಯ 26:28; �ೕ�ಾನ 1:29; �ೂೕ�ಾ 3:24-25; 4:25; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21;
ಗ�ಾ 1:4; ಇ�ರ್ 1:3; 9:28; 10:12; 1 �ೕತರ್ 2:24; 3:18; ಪರ್ಕ 1:5. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಜ�ಾ�ಯೂ ಸತತ್ನು ಎಂಬದನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವನು �ಾನವ��ಾ� �ೕವರು ಏಪರ್��ದ
ಯಜಞ್ವ�ನ್ೕ ��ಾಕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾನವರು ತಮಮ್ �ಾಪಗ�ಂದ ರಕಷ್�
�ೂಂದಲು �ೕವರು �ದಧ್�ಾ�ರುವ ಒಂ�ೕ �ಾಗರ್ವನೂನ್ ��ಾಕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಹೂಣಲಪ್ಡು��ಯು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ �ೂಂ��. ಆತನು
ಸ�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಅದು�ೕ ಅಂ�ಮ �ಾಗೂ ಅವಶಯ್�ಾದ ಪ��ಾ��ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ
27:57-66; �ಾಕರ್ 15:42-46; �ೕ�ಾನ 19:38-40). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ
(ಆತನ ಆತಮ್ವ� ಮೃತಪ�ಟ್ದದ್ ಆತನ �ೕಹ�ೂಳ� ಪ�ನಃ ಪರ್�ೕ��ತು ಮತುತ್ ಅದನುನ್
ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೕ�ಸುವಂ� �ಾ�ತು �ಾಗೂ ಸ�ಾ��ಂದ �ೂರಬರುವಂ�
ಬಲಪ��ತು) ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯುಳಳ್�ಾದ್�� (ವ 13,14,17,18; �ೂೕ�ಾ 4:25;

ಮ�ಾತ್ಯ 28:6). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ ಎರಡು “�ಾಸ�ದ
ಪರ್�ಾರ�ೕ” (ಹ�ಯ ಒಡಂಬ�� ಪರ್�ಾರ�ೕ) ನ�ದವ�. ಮ�ಾತ್ಯ 5:17; ಲೂಕ
24:25-27,45,46. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ಷಯ್�� �ಾ���ೂಂಡದುದ್ ಸಹ “ಪರ್ಮುಖ
ಆದಯ್��ಾ��.” ಆತನು ಎ�ದ್�ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಅವ�ೕ �ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಂಡ ನಂತರ �ಾ���ೂಂಡದದ್�ಕ್ ಮ�ಾತ್ಯ 28:6 ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. 3
15:3 “ಕ�ತು�ೂಂಡ�ದ್ೕ”– ಗ�ಾ 1:11-12. 6
15:6 “ಐನೂರು”– ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಮೂವರು �ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಸತಯ್ವನುನ್
�ಾ�ೕತುಪ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� �ೕಳುತತ್� (ಧ�ೕರ್ 17:6; ಮ�ಾತ್ಯ
18:16). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಂಡ ನಂತರ ಆತನನುನ್ �ೂೕ�ದರು ಸು�ಾರು
ಐನೂರಕೂಕ್ �ಚುಚ್ ಜನ ಮತುತ್ ಅವರ�ಲ್ �ಲವರು �ೂೕಕವ� ಕಂಡ
ಅತುಯ್ತತ್ಮ�ಾ��ಾದ್�. ಹ�ಯ �ಾಲದ �ೂೕಕದ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ ನ��ರುವ ಘಟ�ಗಳ�ಲ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ, ಹೂಣಲಪ್ಡು�� ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಕ್ ಇರುವಷುಟ್ �ಾ�ಗಳು
�ೕ� �ಾವ�ದಕೂಕ್ ಇಲಲ್.
“��ರ್ �ೂೕ��ಾದ್�”– ಈ �ೂೕಕವನುನ್ ತಯ್���ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 11:11-14). 7
15:7 “�ಾ�ೂೕಬ”– ಇವನು ಬಹುಶಃ ಕತರ್ನ ಸ�ೂೕದರ�ಾ�ರ�ೕಕು (ಅ��
1:13-14), ಅಥ�ಾ ಆ�ನ ಸಮಯದ ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನ �ಸ�ಾ�ರ�ೕಕು. 8
15:8 “ನನಗೂ �ಾ���ೂಂಡನು”– ಅ�� 9:3-7.
“�ನ ತುಂಬ� ಹು�ಟ್ದವನು”– �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಅವನು ಪರ್ಥಮ
ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಷಯ್ರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನಲಲ್, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಂ�ಾಗ
ಅವ�ನೂನ್ �ಾಪದ�ಲ್�ೕ ಇದದ್ನು ಮತುತ್ ನಂತರ ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವನು
ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದನು. 9
15:9 ಅ�� 8:3; 9:1-2; ಎ� 3:9; 1 �� 1:12-15. �ೌಲನು ���ಪ್ 2:3 ರ�ಲ್
ಇತರ�� ಏನು �ಾಡಲು �ೕ��ಾದ್�ೂೕ ಅದನುನ್ �ಾ�ೕ �ಾಡಲು ಅತಯ್ಂತ
ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 10
15:10 �ಾನು �ೕವರ �ೕವಕ�ಾ�ರುವದು, ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�ರುವದು ಅ�ಾರ�ಾದ ಕರು�,
�ವ�ಸ�ಾಗದ ಕೃ� ಎಂದು �ೌಲನು ತನನ್ �ಷಯದ�ಲ್ ��ದು�ೂಂ�ದದ್ನು (ಎ�
3:7-8; 2 �� 1:9; �ೕತ 3:3-4). �ಾನು ಎಲಲ್��ಂತ �ಚುಚ್ ಕಷಟ್ಪ�ಟ್�ದ್ೕ� ಎಂದು
ಅವನು �ೕಳು�ಾಗ, ತನನ್�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್ರುವ �ೕವರ ಕೃ�ಯನುನ್ ಅವನು
ಘನಪ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್��ೕ �ೂರತು ತನನ್ನುನ್ ಘನಪ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇಲಲ್. 11

15:11 �ೌಲನು �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ನ್ೕ ಇತ� ಅ��ಸತ್ಲರು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್
ಇದದ್ರು. ರಕಷ್�� ನ�ಸಲು ಇರುವದು ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ಾಗರ್. ಅವ�ಲಲ್�ಗೂ ಆ �ಾಗರ್
�ಾವ��ಂದು �ೂ�ತ್ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವ�ಲಲ್ರೂ ಅದ�ನ್ೕ �ೂೕ��ದರು. 12-19
15:12-19 �ೂ�ಂಥದ ಸ�ಯ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು (ಅ�� 23:8 ರ ಸದುದ್�ಾಯರ �ಾ�)
ಮೃತಪ�ಟ್ರುವ �ೕಹಗಳು ಮ�ತ್ �ೕವವನುನ್ ಪ�ಯುವಂಥ�ದ್�ಾಲ್ ಇಲಲ್ ಎಂದು
�ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಒಂದು�ೕ� ಅಂಥ �ಾಯರ್ಗ�ೕನೂ ಇಲಲ್�ಂದ� �ಲವ� ದುಃಖದ
ಫ��ಾಂಶಗಳು ಎದು�ಾಗು�ಾತ್ ಇದದ್ವ� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�, ಅವ� �ಾವ��ಂದ�
– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ (ವ 13,16); ಅ��ಸತ್ಲರ
�ೂೕಧ�ಯು “ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದುದ್” ಮತುತ್ ಸು�ಾಳ್ಗು�ಾತ್ ಇತುತ್ (ವ 15); �ರ್ೖಸತ್ರ
ನಂ��ಯೂ �ಷ��ೕಜನ�ಾಗು�ಾತ್ ಇತುತ್ (ವ 14,17); ಮತುತ್ ಅವರು ಇನೂನ್ ತಮಮ್
�ಾಪದ�ಲ್�ೕ ಇರು�ಾತ್ ಇದದ್ರು �ಾಗೂ �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ವ
17,18); ಮತುತ್ ಎಲಲ್ರೂ ��ಾರ್ಗಯ್ �ಥ್�ಯ�ಲ್�ೕ ಇರ�ೕ�ಾ�ತುತ್ (ವ 19). �ಾನವರ
ರಕಷ್��ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ೕ�ಕ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� ಅವಶಯ್�ಾ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು
ಈ �ೕ��ಾ� �ೂೕ���ಾದ್�. ಇದು�ೕ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪರ್ಮುಖ �ಷಯ�ಾ��. ಇದನುನ್
�ರ�ಾ�ಸುವದು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ಸುವ�ಾ��. ಇದು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅದರ
ಸತಯ್ಸಂಧ� �ಾಗೂ ಶ�ತ್�ಂದ ಕದುದ್�ೂಳುಳ್ವ ಪರ್ಯತನ್�ಾ��. 14
15:14 “ಪರ್ಸಂಗ”– ಅಂದ� ಪರ್ಸಂಗ �ಾಡುವ �ಾಯರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವರು ಪರ್ಸಂಗ
�ಾ�ದ ಸಂ�ೕಶ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಲಲ್� �ೂೕ�ದದ್� �ರ್ೖಸತ್��
�ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಶ ಇರು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅವರ ನಂ��ಯು ���ಲಲ್ದುದ್ �ಾಗೂ
�ಥ್ರ�ಾದ ಅ��ಾಯ�ಲಲ್�ಾದ್�ರು�ಾತ್ ಇತುತ್. 17-18
15:17-18 ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎದುದ್ ಬರ� �ೂೕ�ದದ್�
ಅದರ ಅಥರ್ ಆತನು ನಮಮ್ �ಾಪಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ ಮುಳು� �ೂೕ�ರು�ತ್ದದ್ನು, ಆತನ
ಯಜಞ್ವ� �ೕವ�� ��ಚ್��ಾಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ
�ೕ�ವಂತ�ಾಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್
(�ೂೕ�ಾ 4:24-25). ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ �ೕ�ವಂತ�ಾ� ಎ�ಸಲಪ್� ಇದದ್�
ಅಥ�ಾ ಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್ �ೂಂದ� ಇದದ್�, ಎಲಲ್ರೂ �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್
ಇದದ್ರು. 19
15:19 �ರ್ೖಸತ್ನ ��ೕ�ಯು ಸದಯ್ದ ಈ �ೕ�ತವನುನ್ �ಾ� �ೂೕಗುವ�ಾ�ರ�ೕಕು.
�ೂೕ�ಾ 5:2-5; 8:23-25 �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೕ ಇಲಲ್�ಂದ� ಅಂಥ
��ೕ��ೕ �ರಥರ್ಕ�ಾ��. ಅಂತಹ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ �ರ್ೖಸತ್ರು ಮರ�ಾಗು�ಾತ್ ಇದದ್ರು

ಮತುತ್ ಅನುಕಂಪವನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾಗು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಮತುತ್ ಅವರ ಎ�ಾಲ್
ಕಷಟ್ಗಳು, ಪ�ೕ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಂ�ಗಳು (�ೕ�ಾನ 15:18-20; ಅ�� 14:22; 2 ��
3:12) ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದವ�ಗ�ಾಗು�ತ್ದದ್ವ�. 20
15:20
ಆದ�
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ
��ಾವ್�ಗಳು
ಅನುಕಂಪವನುನ್
ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು. �ಾ�? �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ�
ಸತಯ್�ಾ��. ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಸಂ�ೕಹವ� ಇಲಲ್.
“ಪರ್ಥಮಫಲ”– ಭ�ಷಯದ�ಲ್ ಎದುದ್ ಬರುವ ಅ�ೕಕ ಪರ್�ದಧ್ರ�ಲ್ ಆತನು
ಪರ್ಥಮ�ಾ��ಾದ್�. 21-22
15:21-22 �ೂೕ�ಾ 5:12-21 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಸತತ್ವರ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ
�ಷಯ�ಾ� �ೕ�ಾನ 5:28-29 �ೂೕ��. 23
15:23 “ಆತನವರು”– �ೕ�ಾನ 6:37-40; 17:6,10 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅ��ಾವ್�ಗಳ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್
ಏನೂ �ೕ�ಲಲ್. ಒಂ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರು ಹುದು�ಾ� ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ
�ೂಂದುವರು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಎ�ಲ್ಯೂ ಕ��ಲಲ್. ಪರ್ಕ 20:5 �ೂೕ��. 24
15:24 “ಸ�ಾ�ತ್”– 25 �ೕ ವಚನದನು�ಾರ �ೂೕಡುವ�ಾದ�, ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಆ�ವ್�ಯ ಅಂತಯ್�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈಗ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್
�ಾಡು�ತ್ರುವ ಆ�ವ್� ಎಂದು �ಲವರು �ೕಳು�ಾತ್�. ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್ನು ಇದರ
ಅಥರ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಡುವ �ಾ�ರ ವಷರ್ ಆ�ವ್� ಎಂದು
�ೕಳು�ಾತ್� (ಪರ್ಕ 20:1-6 �ೂೕ��). ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇನೂನ್
“ಎ�ಾಲ್
�ಾಜಯ್ತವ್ಗಳನೂನ್,
ಅ��ಾರಗಳನೂನ್
�ಾಶ�ಾ�ಲಲ್.”
–�ಜ�ಾ�
�ೕಳು�ಾದದ�, ಆತನು ಎರಡ�ೕ �ಾ� �ಂ�ರು� ಬರುವ ತನಕ ಇದನುನ್ �ಾಡುವ�ಲಲ್.
ಪರ್ಕ 19:11-16 �ೂೕ��. ಈಗ ಮತುತ್ ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ ತನಕ, �ಾನವ �ಾಜಯ್ಗಳು,
ಅ��ಾರಗಳು ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಗಳು ಮುಂದುವ�ಯುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಬ�ೂೕಣದ
ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಗೂ �ಾ�ರ ವಷರ್ದ ಆ�ವ್�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅವ�ಗಳನುನ್
�ಾಶ�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾನು ಆ�ವ್� �ಾ�ದ �ಾಜಯ್ವನುನ್ ತಂ��ಾದ �ೕವ��
ಒ�ಪ್ಸು�ಾತ್�.
“ಆ �ೕ�”– ಇ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “ಕೂಡ�ೕ”
ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್ ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ (ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್ನ ಪರ್�ಾರ)
“�ಲವ� ಸಮಯದ ನಂತರ” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�, ಆದ� ಎಷುಟ್ ಸಮಯದ
ನಂತರ ಎಂಬದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕಳ�ಾ�ಲಲ್. 25

15:25 “ಎ�ಾಲ್ ��ೂೕ�ಗಳು”– ಅಂದ� ಎ�ಾಲ್ �ಾನವ ��ೂೕ�ಗಳು, �ೖ�ಾನನು
ಮತುತ್ ದುಷಟ್ ಆತಮ್ಗಳು ಮತುತ್ ಮರಣ. ಅಂದ� ತನನ್ ಜನರನುನ್
�ೂೕ�ಸುವಂಥವ�ಗಳನುನ್, �ೕವರ ಆ�ವ್�ಯನುನ್ ಎದು�ಸುವವ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಆತನ
�ಾಜಯ್ವನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವ�ಗಳು. 26
15:26 “ಮರಣವ� ಕ�ೕ ಶತುರ್ . . .”– 2 �� 1:10; ಪರ್ಕ 20:14; ಲೂಕ 20:36. 27
- 15:27 �ೕತರ್� 8:6; ಇ�ರ್ 2:8-9. 28
15:28 “ಮಗನು”–�ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 3:17; �ೕ�ಾನ 3:16; 5:18-23
�ೂೕ��.
“ಸಮಸತ್ರ�ಲ್ಯೂ ಸಮಸತ್ವ�”– �ೂೕ�ಾ 11:36. 29
15:29 “ಸತತ್ವ��ೂೕಸಕ್ರ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳುಳ್ವವರು”– ಆಗ ಇದರ
ಅಥರ್�ೕನು ಎಂದು ಈಗ �ಾ�ಗೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಜನರು �ಾ� �ೕ� �ಾ��ತ್ದದ್ರು
ಎಂಬದೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಸತಯ್�ೕದದ �ೕ� �ಾವ �ಾಗದ�ಲ್ಯೂ ಇದರ ಬ�ಗ್ ಎ�ಲ್ಯೂ
ಬ�ಯ�ಾ�ಲಲ್. �ಾನು ಇದನುನ್ �ಾ��ನು ಅಥ�ಾ �ೂ�ಂಥದವರು ಇದನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್
ಇದದ್ರು ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ಸಮಮ್��ಯೂ ಇಲಲ್. 30-32
15:30-32 ವಚನ 19. ಮರಣದ ನಂತರ ಉತತ್ಮ ಭ�ಷಯ್ದ �ಾವ��ೕ ��ೕ�
ಇಲಲ್�ಂದ�, ಒಬಬ್ನು ತ�ನ್ಂದ �ಾಧಯ್�ಾದಷುಟ್ ಈ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ
�ೕ��ದ� ಅದ�ಕ್ ಏ�ಾದರೂ ಅಥರ್ ಇರುತತ್�. �ೌಲ�� ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಾಗುವ ಖಂ�ತ
ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ತುತ್ ಆದದ್�ಂದ�ೕ ಅವನು ಸು�ಾ�ರ್ಯ ��ತತ್ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್ ಮತುತ್
ಮರಣವನುನ್ ಪರ್��ನ ಎದು�ಸಲು �ದಧ್�ಾ�ದದ್ನು. 2 �ೂ�ಂಥ 11:23-27 ನಮ� ಆ
ಅ�ಾಯಗಳು �ಾವ�ವ� ಎಂದು ��ಸುತತ್�. “�ಾನು ಪರ್��ನ �ಾಯು�ತ್ೕ�” ಎಂದ�
ಬಹುಶಃ ಅವ�� ಪರ್��ನ ಎದು�ಾಗು�ಾತ್ ಇದದ್ �ಂ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಯಗಳು ಅವ��
ಮರಣವನುನ್ ಬರ�ಾಡುವಂಥವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 32
15:32 “ಮೃಗಗ�ೂಂ��”– �ೌಲನು ಇದನುನ್ �ಜ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ�
�ೕ�ರಬಹುದು. ಇದು ಅವನ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಜ�ಾ� ಸಂಭ��ರುವದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ
�ಾಖ�ಗ�ಲಲ್ ಆದ� ಎ�ಸದ�ಲ್ ಅವನು �ೕ� �ೕ�ಯ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್ ಎದು��ದನು. 2
�ೂ�ಂಥ 1:8 �ೂೕ��. ಬಹುಶಃ ದುಷಟ್�ಾ�ದದ್ �ಂಸಕರು ಅವ�� ಮೃಗಗಳ �ಾ�
ಕಂಡುಬಂ�ರಬಹುದು (�ೕತರ್� 22:12-13; ಲೂಕ 13:32; ಅ�� 20:29 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). 33
15:33 ��ಾವ್�ಗಳು ಒಂದು�ೕ� ತ�ಾಪ್ದವರನುನ್ �ನ್ೕ�ತರ�ಾನ್� �ಾ��ೂಂಡ�
ಮುಂ�ೂಂದು �ನ �ೂಡಡ್ ಅ�ಾಯದ�ಲ್ ��ಕ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಇ�ಲ್ “ದುಸಸ್ಹ�ಾಸ”

ಎಂದ� ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವರ ಸಹ�ಾಸ. �ೕ� �ೕ�ಯ �ನ್ೕ�ತ�ೂಂ��
�ೕರುವದೂ ದುಸಸ್ಹ�ಾಸ ಎಂದು ಇ�ಲ್ �ೕಳುವದು ಅವಶಯ್�ಾ���ೕ? 34
15:34 ತ�ಾಪ್ದ �ೂೕಧ�ಯು ತ�ಾಪ್ದ �ೕವನ�ೖ� ಮತುತ್ �ಾಪ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್�.
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ��ಾಕರ�ಯು �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ರ್ೖಸತ್ರ ನಡು� ಈ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
ಉಂಟು �ಾ�ತುತ್. 35-49
15:35-49 �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರು �ೕಳು�ತ್ದದ್ ಪರ್�ನ್ಗ�� ಉತತ್ರ �ೕ��ಾದ್�.
ಅವರು ಅಪನಂ��ಯ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ �ಷಯವನುನ್
ತ�ಾ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಅ�ನ್ಸುತತ್�, �ಾಕಂದ� ಅಂಥ ಪರ್�ನ್ಗಳನುನ್ �ೕಳುವವ��
ಅವನು “ಮೂಢರು” (ವ 36) ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. ಅವನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ಾನವನ
ಶ�ೕರ (ಅವನು ಇ�ಲ್ �ೕವಲ ��ಾವ್�ಗಳ ಶ�ೕರದ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�) �ೕಜದಂ��. ಅದು ಒಣ�ದ ನಂತರ, ಈಗ �ಾ�ಸುವ �ಾ� ಇರ� �ೕ�
ರೂಪವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ��ಧ �ೕ�ಯ �ೕಹಗಳು ಮತುತ್ ��ಧ �ೕ�ಯ
ಪರ್�ಾವಗಳು ಇ�, �ೕವರು �ಾ�ೕ�ಕ �ಷಯಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವನು ಮತುತ್ ತನ�
ಇಷಟ್ ಬರುವ �ಾ� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡುವನು. ��ಾವ್�ಗಳ ಶ�ೕರಗಳನೂನ್ ಆತನು
�ೕ��ೕ �ಾಡಲು ಶಕತ್ನು. ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ತನ� �ೕ�ಾದ �ಾ� �ಾಡುವನು. 42-44
15:42-44 ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ನಂತರ ��ಾವ್�ಗಳು ಮ�� ಮತುತ್ ಬಲವ�ಳಳ್ �ೕಹಗಳನುನ್
�ೂಂದುವರು, ಅವ�ಗಳು ಎಂ�ಗೂ �ಾಯುವ�ಲಲ್. ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾದ ಅ�ತ್ತವ್�ಕ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತಕಕ್ವ�ಾ�ರುವರು. ಕುಲ್ಪತ್�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ �ೂಂ�ದ �ೕಹದಂ�ರುವರು (ವ 49; ���ಪ್ 3:21; �ೂೕ�ಾ 8:29; 1
�ೕ�ಾನ 3:2. ಲೂಕ 24:31,36,51; �ೕ�ಾನ 20:19,26 �ೂೕ��). 45
15:45 ಆ� 2:7. “ಕ�ಯ ಆ�ಾಮನು” ಎಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ರಸುಸ್, ಪರ್���
ಮತುತ್ �ೂಸ �ೕ�ಯ ಜನರ ಮೂಲಜನಕ�ಾ�ರುವನು. ಆ�ಾಮ�� �ೕವ�ತುತ್. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು �ೕವವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 5:21-29; 11:25-26; 14:6).
“ಬದು�ಸುವ ಆತಮ್ನು” ಎಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ಜ�ಾದ �ೕಹ�ರ�ಲಲ್ ಎಂದಲಲ್ (ಇ�ರ್
2:14 �ೂೕ��). ಆದ� ಆತನು �ಾನವ�ಾಗುವ �ದಲು ಆತಮ್ಸವ್ರೂಪ�ಾ�ದದ್ನು
(�ೕ�ಾನ 4:24). 46
15:46 ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ದಲ�ಯ ಆ�ಾಮನು ಸಮಯದ�ಲ್
�ದಲು ಬಂ��ಾದ್� ಅ�ಟ್ೕ. 47
- 15:47 ಆ� 2:7; 3:19; ಲೂಕ 2:11; �ೕ�ಾನ 1:14; 3:13; 6:38,51; ���ಪ್
2:6-7. 48

15:48 �ಾನವರು ಆ�ಾಮ�ಂದ ಪ��ರುವ �ೕಹಗಳು ಸತುತ್�ೂೕಗುತತ್� ಮತುತ್ ಪ�ನಃ
ಮ�ಣ್� �ೕರುತತ್�. “ಪರ�ೂೕಕದವರು” �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ �ೂಂದುವರು ಅದು
ಉನನ್ತ�ಾದ�ಾದ್��.
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗಳು
“ಪರ�ೂೕಕ
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವ�ಾದದ್�ಂದ” ಅಥ�ಾ “ಪರ�ೂೕಕದವ�ಾದದ್�ಂದ” – ಅವರ �ೕ�ತವ�
ಅ�ಲ್ರುತತ್� (ಎ� 2:6; �ೂ�ೂ 3:1-3), ಅವರ ��ೕ�ಯು ಅ�ಲ್ರುತತ್� (ಇ�ರ್
6:19-20), ಅವರ ತ� ಆ ಕ��ೕ ಇರುತತ್� (ಎ� 1:22), ಅವರ �ಾವ್ಸಥ್ವ� ಅ�ಲ್ರುತತ್�
(1 �ೕತರ್ 1:4), ಅವರ ಮ� ಅ�ಲ್ರುತತ್� (�ೕ�ಾನ 14:2), ಅವರ �ೌರತವ್ವ�
ಅ�ಲ್ರುತತ್� (���ಪ್ 3:20). 49
15:49 47-49 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮೂರು ಸಲ ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಬಂದ
ಮನುಷಯ್ನು ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. ಆತನು ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್ ಬರುವ �ದಲು
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಮನುಷಯ್�ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆತನು
ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್ ಮನುಷಯ್�ಾ� ಬರುವ �ದಲು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ದದ್ನು ಎಂಬ�ಾ��.
“�ಾರೂಪಯ್”– ವ 42-44. 50
15:50 ��ಾವ್�ಗಳು ಈಗ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ�ಲ್ ಇ�ಾದ್� (�ೂ�ೂ 1:13). ಆದ�
�ೌಲನು ಇ�ಲ್ “�ಾಧಯ್�ಾ�” �ೂಂದುವದರ ಬ�ಗ್ ಇ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
�ೂೕ�ಾ 8:17-23; ಎ� 1:14; 1 �ೕತರ್ 1:4. ಮರಣ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುವ ಈ �ೕಹಗ�ಂದ
�ಾವ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಪ�ಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 51-52
15:51-52 1 �ಸ 4:13-18; �ೕ�ಾನ 14:3.
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ
��ರ್�ೂೕಗುವ�ಲಲ್ (�ಾಯುವ�ಲಲ್). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರು�ಾಗ �ಲವರು
�ೕವಂತ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಕೂಡ�ೕ ಬದ�ಾಗು�ಾತ್�. 51
15:51 “ಗುಪತ್�ಾ�ದದ್ ಸಂಗ�”– ಅಂದ� �ೕವ�ಂದ ಬರುವ ಪರ್ಕಟ�, ಮನುಷಯ್ರು
ಇದನುನ್ �ಾವ �ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾರರು. 52
15:52 – “ಕ�ೕ ತುತೂ�” ಮ�ಾತ್ಯ 24:30-31 �ೂೕ�� (�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ರುವ
ಒಂ�ೕ ತುತೂತ್�) ಮತುತ್ ಪರ್ಕ 11:15 (ಪರ್ಕಟ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ರುವ ಕ�ೕ ತುತೂತ್�) –
ಮ�ಾತ್ಯ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕದ ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಘಟ�ಗಳು
ಸಂಭ�ಸುವ �ದಲು ��ಾವ್�ಗಳು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ “ಕ�ೕ”
ತುತೂ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಇರುವದು �ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು ಕಷಟ್. ಈ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಭಕತ್ರು (1 �ಸ 4:16-17) ಎತತ್ಲಪ್ಡುವದನುನ್ �ೌಲನು ���ರುವ
ಕರ್ಮವನುನ್ �ಾವ� ಗಂ�ೕರ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ೕಕು – ಅದು �ಾ�ಾಗ ಆಗುವದು ಎಂಬದನುನ್
ಅವನು �ೕರ�ಾ� ಇ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ �ೕ��ಾದ್�. (�ರ್ೕಕ್ ಪದಗಳು ತುತೂ�ಯ – �ಾಮಪದ

ಮತುತ್ �ರ್�ಾಪದವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� – �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ 23 ಸಲ ಇವ�ಗಳು
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� – 1 �ೂ�ಂಥ 14:8; ಇ�ಲ್ ಎರಡು ಸಲ 15:52; ಮ�ಾತ್ಯ 6:2; 24:31;
1 �ಸ 4:16; ಇ�ರ್ 12:19; ಪರ್ಕ 1:10; 4:1; 8:2; ರ�ಲ್ ಎರಡು ಸಲ; 8:6;
8:7-8,10,12 ರ�ಲ್ ಎರಡು ಸಲ; 8:13; 9:1,13,14; 10:7; 11:15). 53
15:53 ವಚನಗಳು 42-44,49. 54
- 15:54 ��ಾಯ 25:8. 55
- 15:55 �ೂೕ�ೕಯ 13:14. 56
15:56 ಮರಣ�ಕ್ �ೂಂ��ೕ ಇಲಲ್. �ಾಪವ� ಅದರ �ೂಂ��ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 5:12;
6:23), ಮತುತ್ �ಾಪದ�ಲ್ �ಾಯುವ�ಂದ� �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗುವ�ಾ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ �ಾಪಗಳನುನ್ ಪ��ಾರ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ �ೂಂ�ಯನುನ್
��ದು�ಾ��ಾದ್� ಆದದ್�ಂದ ಅವ�� ಮರಣ�ಂದ� ಅದು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� �ೕವ�ಕ್
ನ�ಸುವ �ಾ��ಾ�� (���ಪ್ 1:21-23).
“ಧಮರ್�ಾಸ�”– ಇದರ ಅಥರ್ �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಪರ್ಕಟ�ಾ�ರುವ �ೕವರ
ಧಮರ್�ಾಸ�. ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ನ�ಮ್ಲಲ್ರನುನ್ ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು �ೕಳುತತ್� (�ೂೕ�ಾ
3:19-20), ಅಪ�ಾಧಗಳನುನ್ �ಾಧಯ್�ಾ�ಸುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 4:15) ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ಾಪದ
ಸವ್�ಾವವ� ಅದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ರು��ೕಳುವಂ� �ಾಗೂ ಇನೂನ್ ��ಾಚ್� �ಾಪ
�ಾಡುವಂ� �ಾಡುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 7:5-11). 57
15:57 “ಜಯ”– ಆತನು ನಮ� �ಾಪ ಮತುತ್ ಮರಣ �ಾಗೂ ನಮ� �ತಯ್�ಾದ
�ಾ�ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ� ಜಯವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:37;
2 �ೂ�ಂಥ 2:14; 1 �ೕ�ಾನ 5:4). �ಾಪ ಮತುತ್ ಮರಣ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�
ಜಯವನುನ್ �ೂಂದ�ಾರವ�. ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮರಣ ಮತುತ್ �ಾಪದ �ೕ�
ಜಯ�ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನು ನ�ಮ್ಂ�� ತನನ್ ಜಯವನುನ್ ಹಂ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� ಇ�ಲಲ್ವ�ಗ�� ಪ��ಾ��ಾ��. 58
15:58 “ಆದದ�ಂದ”– �ೌಲನು ಮಹ�ಾದ ��ಾದ್ಂತಗಳು ಮತುತ್ �ೕವ�ಂದ
�ೂಂ�ದ ಸತಯ್ದ ಪರ್ಕಟ�ಗಳನುನ್ ಕ���ಾದ್�. ಜನರು �ಾ�ಾಗಲೂ ಆ ಸತಯ್ಗಳನುನ್
ತಮಮ್ �ೕ�ತಗ�� ಅಳವ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ ��ತತ್ ಉತತ್ಮ�ಾಗ�ೕ�ಂದು
ಆತನು �ಾ�ಾಗಲೂ ಬಯ�ದನು. �ೂೕ�ಾ 12:1; 2 �ೂ�ಂಥ 7:1; ಗ�ಾ 5:1; ಎ�
4:1; �ೂ�ೂ 3:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಥ್ರ�ತತ್�ಾ�ಯೂ, �ಶಚ್ಲ�ಾ�ಯೂ ಇ�ರ್”– ವ 1; 16:13; �ೂೕ�ಾ 5:2; 2
�ೂ�ಂಥ 1:24; ಗ�ಾ 5:1; ಎ� 6:11,13,14; �ೕತರ್� 15:5; 16:8.

“ಪರ್�ಾಸ”– ವ 10; ಮ�ಾತ್ಯ 21:28; 24:45-46; ಲೂಕ 19:11,24; �ೕ�ಾನ
4:34-36; 2 �ೂ�ಂಥ 9:8; �ೂ�ೂ 1:10; ಇ�ರ್ 6:10; 13:21; ಪರ್ಕ 22:12; ಪರ್ಸಂ�
9:10. ಸತತ್ವರು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ, ನಮಮ್ ಪರ್�ಾಸವ� �ಷಫ್ಲ�ಾಗುವ�ಲಲ್.
ಆಗ ಪರ್��ಬಬ್ನು ತನನ್ ಪರ್�ಾಸಗ�� ತಕಕ್ ಪರ್�ಫಲವನುನ್ ಪ�ಯುವನು. ಆದ�
�ೕ�ಯ ಪರ್�ಾಸವ� �ಷಫ್ಲ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� – “ಕತರ್ನ �ಲಸ”
�ಷಫ್ಲ�ಾಗುವ�ಲಲ್. �ಾವ� ಕತರ್ನ ಬಲ�ಂದ, ಕತರ್ನ �ಾಗರ್ದಶರ್ನದನು�ಾರ�ಾ��ೕ,
ಕತರ್ನ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು.

161-4
16:1-4 ಅ�� 24:17; �ೂೕ�ಾ 15:26; 2 �ೂ�ಂಥ 8—9 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು.
�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್
�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್
��ಾವ್�ಗಳು
ಬಡವ�ಾ�ದದ್ರು
ಮತುತ್
ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳ�ಲ್ದದ್ರು. ಆದದ್�ಂದ ಅವ�� ಅ�ರ್ಕ�ಾ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಸಲು�ಾ�
�ೕ� ಸ�ಗಳ�ಲ್ �ೕ��ೂಂಡನು. 2
16:2 “�ಾರದ �ದಲ�ಯ �ನ”– �ಾನು�ಾರ. �ಾ��ೕ ಅ�� 20:7; ಪರ್ಕ 1:10
�ೂೕ��. ಇದು ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಕೂಡ�ೕ
��ಾವ್�ಗಳು �ಹೂದಯ್ರ ಸಬಬ್ತ್ �ನ�ಾದ ಶ��ಾರಗಳಂದು ಆ�ಾಧ�� �ೕ� ಬರುವ
ಬದಲು �ಾನು�ಾರಗಳಂದು ಆ�ಾಧ�� �ೕ� ಬರಲು �ಾರ್ರಂ��ದರು. 3
16:3 ಈ ಹಣದ �ಷಯದ�ಲ್ �ೌಲನು �ೂೕ�ದ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್ ಗಮ���.
ಅದನುನ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ತ�ಾಪ್� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ತ�ಾಪ್ದ
ಉಪ�ೕಗದ ಬ�ಗ್ �ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹವ� �ಾ���ೂಳಳ್�ಾರದು ಎಂದು ಅವನು
ಬಯ�ದನು – 2 �ೂ�ಂಥ 8:20-21. 5
16:5 “ಮ��ೂನಯ್”– ಅ�� 19:21; 20:1-2. 6
16:6 “�ೕವ� ನನನ್ನುನ್ �ಾಗಕಳು�ಸ�ೕಕು”– �ೂೕ�ಾ 15:24 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 9
16:9 “�ಾ�ಲು”– ಅ�� 14:27; 2 �ೂ�ಂಥ 2:12; �ೂ�ೂ 4:3; ಪರ್ಕ 3:7-8.
ಕತರ್ನು ನಮ�ಾ� �ೕ�ಯ �ಾ�ಲನುನ್ ��ಯು�ಾಗ, �ಾವ� ಅದ�ೂಳ� �ೂೕಗ�ೕಕು
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