ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು

�ೂ�ಂಥದವ�� ಬ�ದ ಎರಡ�ಯ ಪ�ರ್�
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು.
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�ಯ್ೕಯ:
�ೌಲನು �ೂ�ಂಥದವ�� ಬ�ದ ತನನ್ �ದಲ�ಯ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಅವರ�ಲ್ದದ್ ಅ�ೕಕ
ಸಮ�ಯ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ�ದದ್ನು, ಆದ� ಈಗ ಅವ�ಗಳಲಲ್� ಮ�ೂತ್ಂದು ಗಂ�ೕರ�ಾದ
ಸಮ�ಯ್ ಅವರ ನಡು� �ಾ���ೂಂ�ತುತ್. �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ
ಅ��ಸತ್ಲನಲಲ್ ಮತುತ್ ಅವನ �ೂೕಧ�ಗಳು ��ಾವ್�ಾಹರ್ವಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ೂಂಡು
�ಲವ� ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೂ�ಂಥ�ಕ್ ಬಂ�ದದ್ರು. ಇದಲಲ್� ತಮಮ್ ಈ ಸುಳುಳ್ ಸತಯ್
ಎಂದು ಅವರು ಅ�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ ನಂ��ದದ್ರು ಮತುತ್ ಇ�ೕ ಸ�ಯನುನ್ ಅ�ಾಯ�ಕ್
�ಲು��ದದ್ರು. �ಾಕಂದ� ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ೌಲನ ಅ��ಸತ್ಲತನವನುನ್
��ಾಕ��ದ�, ಅವನು �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ಪರ್�ನ್ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು, ಆದ� ಸು�ಾ�ರ್ ಒಂ�ೕ ಆ��. ಆದದ್�ಂದ ಅ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗಳ ��ತತ್, ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್ದ ��ತತ್, �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ
ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ� �ೕಮಕ�ೂಂ�ರುವದ�ಂದ ತನನ್ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂೕಪರ್�ಸುವದು
�ಾಗೂ ತನನ್ �ಾತುಗಳು ಮತುತ್ �ರ್�ಗಳು ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲತನದನು�ಾರ�ಾ�� ಎಂದು
�ಾ�ೕತುಪ�ಸುವದು ಅವಶಯ್�ಾ�ತುತ್. ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ, ತನನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್�ೕ ಇದರ�ಲ್ ಆತನು ��ಾಚ್� ತನನ್ �ೖಯ�ತ್ಕ �ೕ�ತ ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್��ಾ�
�ಾ�ದ �ೕ�ಯ ಬ�ಗ್ ಬ���ಾದ್�. ಆತನು ತನನ್ ಅನುಭವಗಳು, ಉ�ದ್ೕಶಗಳು,
ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್�ಾಸಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. �ೕ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ಎಂದ� ಏನು �ಾಗೂ ಅದರ�ಲ್ ಏ��ಾಲ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್� ಮತುತ್
ತಮಮ್ನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಂದು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವವರು �ೕ�ರ�ೕಕು �ಾಗೂ �ೕ�

ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�.

11
1:1 “ಅ��ಸತ್ಲನು”– �ೂೕ�ಾ 1:1; 1 �ೂ�ಂಥ 1:1; ಮ�ಾತ್ಯ 10:2.

“�ೕವರ ��ಾತ್ನು�ಾರ”– ಆತನು ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲತನದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಇ�ಲ್ ಮತುತ್ ಈ
ಪತರ್�ಾದಯ್ಂತ �ಾ�ೕತುಪ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� �ಾಕಂದ� �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು ಈ
�ಷಯದ�ಲ್ ಅವನ �ೕ� �ಾ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.

“���”– ವ 19; ಅ�� 16:1-3; 1 �� 1:2.
“ಅ�ಾಯ”– �ೂ�ಂಥ�ದದ್ ಪರ್�ೕಶ (�ರ್ೕಸ್). 2
- 1:2 �ೂೕ�ಾ 1:7. 3-11
1:3-11 ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಎರಡು �ೕಯಗಳನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು –
“ಸಂ�ೖಸು��” (ಅಥ�ಾ “ಸ�ಾ�ಾನ”) ಮತುತ್ “ಸಂಕಟ.” “ಸಂ�ೖಸುವದು” ಅಥ�ಾ
“ಸಂ�ೖಸು��” (�ಾಮಪದ ಮತುತ್ �ರ್�ಾಪದ) ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ
�ರ್ೕಕ್ ಪದ 17 ಸಲ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. “�ಾ�,” “ಶರ್�ಗಳು” ಇ�ಾಯ್� ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದಗಳು ಸಹ ಬಹು�ೕಕ 17 ಸಲ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. �ೌಲನು ತನನ್
ಸಂಕಟಗಳ

�ಷಯದ�ಲ್

ಆ�ೂೕಪ

�ಾಡು�ಾತ್

ಇಲಲ್

ಬದಲು

�ರುದಧ್�ಾ�

ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (6:10; 7:4; 12:10; �ೂೕ�ಾ 5:3). ತನನ್ ಸಂಕಟಗಳು
ಮತುತ್ ಶರ್�ಗ�ಂದ ತನ�ೕ ಒ�ಳ್ಯ�ಾಗು�ತ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಅಂದು�ೂಂಡನು.
ಆತನು ಅವ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಏನು �ೕ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಆ�ೂೕಚ� �ಾ�ೂೕಣ. ಶರ್�ಗಳು
ಮತುತ್ ಸಂಕಟಗಳ ಮೂಲಕ �ೕವರು ತನನ್ ಜನರನುನ್ ಸಂ�ೖಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕವರ ಬ�ಗ್ ಆಳ�ಾ� ��ದು�ೂಂಡನು (ವ
3,4).

ಅವನು

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್

ಸುಮಧುರ�ಾದ

ಸಂ�ೖಸು��ಯನುನ್

ಅನುಭ��ದದ್�ಂದ ಅವನ ಸಂಕಟಗಳು ಅವ�� �ಾರ��ಸ�ಲಲ್ (ವ 5). ಈ �ಾರಣ�ಂದ
ಅವನು ಇತರರನುನ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� ಸಂ�ೖಸುವವ�ಾದನು (ವ 4,6). �ೕವರನುನ್ ��ಾಚ್�
ಆತು�ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ಅವನು ಕ�ತು�ೂಂಡನು (ವ 9). ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್

ಎದು�ಾಗುವ

ಸಂಕಟಗಳು

�ಜ�ಾ�ಯೂ

�ತಯ್ತವ್ದ�ಲ್

�ಚುಚ್

ಪರ್�ಾವವನುನ್

�ೂಂ�ರುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಅ�ತು�ೂಂಡನು (4:17). ಇದಲಲ್� ಅವನ
ಸಂಕಟಗಳು (ಮತುತ್ ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾದ ಬಲ�ೕನ�ಗಳು) ಅ��ಾ�ಾಗ ತನನ್�ಲ್ರುವ
�ೕವರ ಶ�ತ್ �ೂಡಡ್ದು ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಕ�ತು�ೂಂಡನು (12:9-10). �ಾ��ೕ
�ೕಬ 3:20 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 3
1:3 ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಸಂಕಟಗಳು ಮತುತ್ ಶರ್�ಗಳ ��ತತ್ �ೌಲನು �ೕವರ ಸವ್�ಾವದ
ಸತಯ್ವನುನ್ ಆಳ�ಾ� ��ದು�ೂಂಡದದ್ನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು.

“ಕ�ಕರ”– ��ೕ 34:6; �ೕತರ್� 86:15; 103:13; 111:4; 145:8; ಪರ್�ಾ 3:22;
�ೕಕ 7:19; ಮ�ಾತ್ಯ 9:36.

“ಸಂ�ೖಸು��”– ಅಥ�ಾ “ಆದರ�” (�ರ್ೕಕ್ ಪದ ಈ ಎರಡೂ ಅಥರ್ಗಳನುನ್ �ೂಡುತತ್�)
– �ೕವರು ತನನ್ �ಾಕಯ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಸನನ್�ಯ ಮೂಲಕ ತನನ್ ಜನರನುನ್ ಸತತ�ಾ�
ಸಂ�ೖಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆದ�ಸು�ಾತ್� – �ೕತರ್� 23:4; 119:50; ��ಾಯ 40:1;
61:2; 66:13; �ೂೕ�ಾ 15:4-5; 2 �ಸ 2:16-17; ಇ�ರ್ 6:18. “ಸಂ�ೖಸು�ಾತನು”
ಎಂಬ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಒಂದು �ಸರು �ರ್ೕಕ್ ಮೂಲ�ಂದ�ೕ ಬಂ��. �ೕ�ಾನ 14:16 ರ
�ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 4
1:4

“ನಮ�

ಸಂಭ�ಸುವ

ಎ�ಾಲ್

ಸಂಕಟಗಳ�ಲ್”–

“ಎ�ಾಲ್”

–�ೕ�ಯ

ಸಂ�ೖಸು��ಯನುನ್ �ಾಡುವ �ೕವರು (ವ 3) �ಾ�ಾ �ಧ�ಾದ ಸಂಕಟಗ��
ಸಂ�ೖಸು��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ಒಂದು�ೕ� ��ಾವ್�ಗಳು ಸಂ�ೖಸು��ಯನುನ್
��ಾಕ��ದ� (ಮ�ಾತ್ಯ 2:18 �ೂೕ��) ಅದನುನ್ �ೂಂದಲು �ಫಲ�ಾಗುವರು.
�ೕವರು �ೌಲನನುನ್ ಸಂ�ೖ�ದುದ್, ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವನು
ಸಂಕಟಗಳ�ಲ್ ��ದ್ರುವ ಇತರರನುನ್ ಸಂ�ೖಸ�ೕಕು ಎಂಬ �ಾರಣ�ಂದ ಎಂಬದನುನ್
ಗಮ��� (ವ 6). 5
1:5 “�ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ �ಾ�ಗಳು”– �ೂೕ�ಾ 8:17; ���ಪ್ 1:29; 3:10; �ೂ�ೂ
1:24. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇತರರ ��ತತ್ �ಾ�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ��ದನು ಮತುತ್ ತನನ್ ಜನರ

��ತತ್ ಈಗಲೂ �ಾ�ಪಡುತತ್�ೕ ಇ�ಾದ್� (ಅ�� 9:4-5). ಇತರ��ಾ� ಆತ�ೂಂ��
�ವ್ೕ�ಛ್�ಂದ

�ಾ�ಗಳನುನ್

ಅನುಭ�ಸುವವರು

ಆತನ

ಸಂ�ೖಸು��

ಮತುತ್

ಆದರ�ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವರು (�ೕ�ಾನ 16:33). 6
1:6 �ೌಲನೂ ಇತರರ ಬ�ಗ್�ೕ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವನ ಸಂಕಟಗಳು �ಾಗೂ
ಸಂ�ೖಸು��ಗಳು ಎರಡೂ ಅವರ ��ತತ್�ಾ��ೕ ಆ�ದದ್ವ� (1 �ೂ�ಂಥ 9:19-23;
10:24,33; 2 �� 2:10). ಅವನ �ಾದ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವವರು �ಾತರ್, ಅವನು
�ೕವ�ಂದ
�ೂಂ��ೂಂಡ
ಆದರ�ಯನುನ್
�ೂಂದಬಹು�ಂದು
ಅ��ಾರವನುನ್
�ೂಂ�ರು�ಾತ್�.
ಶರ್�ಗಳ
ಫ��ಾಂಶ

��ೕ�ಸುವ
“�ಾ��ಂದ

ಸ���ೂಳುಳ್ವ�ಾ��” – �ೂೕ�ಾ 5:3-5; �ಾ�ೂೕಬ 1:2-4; 5:11. 7
1:7 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ��ಾ�ವ್ಗಳೂ �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾ�ದದ್ರು.
ಅವರೂ �ಂ�ಗ�� ಗು��ಾದರು, ಆದ� �ೌಲ��ದು�ಾದಷುಟ್ �ಂ�ಗಳು ಅವ��
ಎದು�ಾಗ�ಲಲ್. ಆದ� �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಮತುತ್ ಆತನ ಜನ�ೂಂ�� �ಾ�ಗಳ�ಲ್
�ಾ��ಾಗುವ ಮನಸುಸ್ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು ಎಂದ� �ರ್ಸತ್ನ ಸಂ�ೖಸು�� �ಾಗೂ
ಸಂ�ೂೕಷದ�ಲ್ �ಾ��ಾಗಲು ಶಕತ್�ಾಗುವ�ಾ��. 8
1:8

“ಆಸಯ್”– ಅ�� 16:6; 18:19. ಎ�ಸವ� ಆಸಯ್ �ೕ�ಯ ಪರ್ಮುಖ

ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್.

“ಅತಯ್�ಕ�ಾದ �ಾರ”– ವ 10; 4:8-9; 6:9; 11:23-29 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಅವ�� ಎದು�ಾದ ಅ�ಾಯಗಳು ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಗ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ವ
�ಾಗರ್�ೕ ಇಲಲ್ದಂಥವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. 9
1:9 “ಮರಣ”– �ಾನು �ಾಯುವ ಸಮಯ ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಎಂಬ�ಾ� ಅವ�� ಅ�ನ್ಸು�ಾತ್
ಇತುತ್. ಆದ� ಅದೂ ಅವನ �ತ�ಾಕ್��ೕ ಆ�ತುತ್ (�ೂೕ�ಾ 8:28). ಅವನು
�ಂ�ಂ��ಂತಲೂ ��ಾಚ್� �ೕವರನುನ್ ಆತು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾದನು. �ೕವರು ಸತತ್ವರನುನ್
ಎ�ಬ್ಸುವವ�ಾದ� ತನನ್ನುನ್ ಅತಯ್ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾದ ಮರಣ�ಂದಲೂ �ಾ�ಾಡಲು
ಶಕತ್ನು ಎಂಬದನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 10
1:10 ಇದು ಬಹುಶಃ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಮತುತ್ ಅ��ೕ�ತ�ಾದ �ಡುಗ��ಾ�ರಬಹುದು.

ಇದು �ೌಲ�� ಭ�ಷಯ್ದ ಕು�ತು ಅ�ಕ�ಾದ ಭರವ�ಯನುನ್ �ೕ�ತು. 2 �� 4:18
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ��ೕ 1 ಸಮು 17:34-37 �ೂೕ��. 11
1:11 �ೌಲನು �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ
ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ����ೂಂಡದದ್�ಂದ ಅವರನುನ್ ಗದ��ದನು – 1 �ೂ�ಂಥ 3:1-4;
5:1-2; 6:1. ಆದರೂ ಅವನು ಅವರ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ��ಯನುನ್ �ೂಟಟ್ನು ಮತುತ್
ಅವ�ಗಳು ತನ� ಸ�ಾಯ�ಾಗುವವ� ಎಂಬ ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (���ಪ್ 1:19;
�� 1:22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಇದ�ಂದ �ಾವ� ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದದುದ್
ಏ�ಂದ� ಬಲ�ೕನರು ಮತುತ್ ಸತತ�ಾ� �ಫಲ�ಾಗುವ ��ಾವ್�ಗಳ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳೂ
�ೕವರ ಶ�ತ್�ಂದ ಕೂ�ರುತತ್�. ಇದಲಲ್� �ೌಲನು �ೕವ�� ಕೃತಜಞ್� ಸ�ಲ್ಸುವದು
ಅವಶಯ್�ಂದು ಬಯ�ದನು ಎಂಬದನೂನ್ ಗಮ��� (4:15; 9:11-13). 12-14
1:12-14 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು �ೌಲನ ಸತಯ್ಸಂಧ� ಮತುತ್ ಯ�ಾಥರ್�ಯನುನ್
ಪರ್�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (13:3). ಆದದ್�ಂದ ಅವನು ಈ �ಾತುಗಳನುನ್ ಬ���ಾದ್�.
ಅವರು ಅವನ ��ತತ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವರ ��ತತ್�ೕ ಆತನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವದು
ಅವ��
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ತುತ್.
ಅವನ
“�ಚಚ್ಳಪಡು��ಯು”
�ಜ�ಾ�ಯೂ
ಸಮಥರ್��ಾ�ತುತ್, ಆದರೂ ಅವನ ಬ�ಗ್ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವನು �ಾ�ದ ಸು�ಾ�ರ್
�ಾಗೂ ಅವನ ಅ��ಸತ್ಲತನದ ಸಮಥರ್��ಾ�ತುತ್. ಈ ಪ�ರ್��ಾದಯ್ಂತ 11:13 ರ�ಲ್
�ೕಳ�ಾ�ರುವ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ರುವದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು.
ಅವರು ಸುಳುಳ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಸಮ�ರ್��ೂಳಳ್ಲು
�ೌಲನ �ೕ� �ಾ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಸತಯ್�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಸಮ�ರ್ಸುವ
ಸಲು�ಾ� �ೌಲನು ಅವರ �ಾ�ಗ�� �ರುದಧ್�ಾ� ತನನ್ನುನ್ ರ���ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತು.
�ೂ�ಂಥದವರ �ಷಯ�ಾ� �ೂೕಡುವ�ಾದ� ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ೌಲ�ೂಂ��
ಉ�ಯುವ�ಾ�ತುತ್ ಅಥ�ಾ �ೕಳುವ�ಾ�ತುತ್. ಅವನು ತನನ್ �ಷಯ�ಾ� ಅವ�� ಬ�ದ
ಸಂಗ�ಗ�ಲಲ್ವ� ಅವರ ಪರ್�ೕಜ�ಾಥರ್ಕ�ಾ��ೕ ಇತುತ್ (12:19). ಆ ಸಮಯದ�ಲ್
ಅವ�� �ಾಗರ್ದಶರ್ನ �ೂಡಲು �ೂಸ ಒಡಂಬ���ಾಗ�, ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪ�ಸತ್ಕಗ�ಾ�
�ಾವ�ದೂ ಇರ�ಲಲ್. 12

1:12 “�ೂಗ��ೂಳುಳ್ವದು”– ಇದು ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಯ್ೕಯ�ಾ��. ಆತನು ಈ ಪದವನುನ್ ��ಧ �ೕ�ಯ �ಾಮಪದ �ಾಗೂ �ರ್�ಾಪದ
ರೂಪದ�ಲ್ 31 �ಾ� ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ಉ�ಾಹರ��, 10:8,13; 11:16
�ೂೕ��. ಇ�ೕ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ �ೂೕ�ಾ 5:2-3; ಮತುತ್ ���ಪ್ 3:3 ರ�ಲ್
“ಸಂ�ೂೕ�ಸುವದು” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��. �ೌಲನು ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್
“�ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರುವದು” �ೕವರ�ಲ್ ಪ�ತರ್�ಾ� ಸಂ�ೂೕ�ಸುವದ�ಕ್ ಸಮ�ಾ��.
ಇದು �ಾ�ಗ�ಾ�ರುವವರು �ೂಗ��ೂಳುಳ್ವ �ೂಗ��ೂಳುಳ್��ಯಲಲ್. ಅವರು ತಮಮ್
ಸವ್ಂತ ಬಲ, ಬು�ದ್ವಂ��, �ಾಮಥಯ್ರ್ ಇ�ಾಯ್� �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
�ೌಲನು �ೕವರ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೕವರು ಅವನ�ಲ್ �ೕ� �ಾಯರ್�ಾ�ದನು ಎಂಬ
�ಷಯದ�ಲ್ �ೂಗ��ೂಂಡನು. ತನನ್�ಲ್ರುವ ಒ�ಳ್ಯ �ಷಯಗ�ಲಲ್ವ� �ೕವ�ಂದ
ಬಂದವ�ಗಳು ಮತುತ್ “�ೕವರ ಕೃ�ಗನು�ಾರ�ಾದವ�ಗಳು” –ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೂೕ�ಾ 7:18; 1 �ೂ�ಂಥ 1:29,31 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 14
1:14 “�ನ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರುವ �ನ. ಆಗ ಅವರು ಅವನ ಸಂ�ೂೕಷ�ಕ್
�ಾರಣ�ಾ�ರುವರು ಎಂಬ ಭರವ� ಅವ��ತುತ್. ���ಪ್ 4:1; 1 �ಸ 2:19-20 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 15-24
1:15-24 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು �ೌಲನ ಸತಯ್ಸಂಧ� ಮತುತ್ ಯ�ಾಥರ್�ಯ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾ� ಸಂ�ೕಹ ಪಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂಬದನುನ್ ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು
��ಯಪ�ಸುತತ್�. ಅವರ ಸಂ�ೕಹಗ�� �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಉತತ್ರವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
�ೌಲನು ಅವ�� ���ದದ್ ಪರ್�ಾರ�ೕ, ಅ�ಲ್� ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೂೕಗ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು, ಆದ�
�ಲವ� ಉತತ್ಮ �ಾರಣಗ�ಂದ ತನನ್ �ೕಜ�ಯನುನ್ ಬದ�ಾ���ೂಂಡನು. ಅವರ
��ೂೕ�ಗಳು �ೌಲನನುನ್
ಸು�ಾ�ರ್ಯ

ನಂಬಲು ಆಗುವ�ಲಲ್,

�ಷಯದ�ಲ್ಯೂ

ತನನ್

ಮನಸುಸ್

�ಾಕಂದ�

ಅವನು �ಾ�ದ

ಬದ�ಾ���ೂಳಳ್ಬಹುದು,

ಆದದ್�ಂದ�ೕ ಅವನು �ಾ�ದ ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಸಂ�ೕಹಪಡ�ೕಕು ಎಂದು
�ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. �ೌಲನು ತನನ್ ಪರ್�ಾಯ್��ಂತ ��ಾಚ್� ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪರ್�ಾಯ್�ಯ
ಬ�ಗ್ ��ಾಚ್� �ಂ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು, ಆದ� ಅವರು ಒ�ಾಟ್� ಕೂ��ೂಂ�ದದ್ರು.

ಆದದ್�ಂದ
ಅವನು
�ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯ
��ತತ್
ತನನ್
ಪರ್�ಾಯ್�ಯು
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು. ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವನು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಲಲ್��
�ಾದ��ಾ��ಾದ್�. �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್�ಾಯ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಪರ್�ಾಯ್� �ೕ� ಒಂ�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಮನವ�� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. 15-17
1:15-17

ಇದು

ಅವನ

ಮೂಲ

�ೕಜ��ಾ�ತುತ್

ಆದ�

ಅದನುನ್

ಬದ�ಾ���ೂಂಡನು (1 �ೂ�ಂಥ 16:5-7 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವನು
�ಾವ��ೕ �ಾರಣಗ�ದದ್ರೂ ತನನ್ ಮನಸುಸ್ ಬದ�ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�ೕ ಇರುವನು, ರಕಷ್�
�ೂಂ�ರದ ಮನುಷಯ್ರು �ಾತರ್�ೕ �ೕ� �ೌ�ಕ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕಚ�ಗಳನುನ್
�ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬದು ಅವರ ಅ��ಾರ್ಯ�ಾ�ತುತ್. ಅವನು ಚಂಚಲ�ತತ್�ಾ��ಾದ್�, ತನನ್
�ಾತುಗಳ ಪರ್�ಾರ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸುವ �ೂೕಧ� ಅವ��
ಎದು�ಾ�ತು. 18-20
1:18-20 ಸು�ಾ�ರ್ಯ ��ತತ್ 17 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ ��ಸ�ಾ�ರುವ ಪರ್�ಾರ�ೕ ಅವರು
ಅವನ ಕು��ಾದ �ಾವ��ೕ �ಷಯವನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�.
ಆದದ್�ಂದ �ಮಮ್ �ಳುವ�� ತಪ�ಪ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಅವ�� �� �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
ಅವನ ಸಂ�ೕಶ ಮತುತ್ �ೂೕಧ�ಗಳು �ಾ�ಾಗಲೂ ದೃಢ, �ಶಚ್ಯ ಮತುತ್
�ಥ್ರ�ಾ�ದದ್ವ�. �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಚಂಚಲತನ
ಅಥ�ಾ ಮನಸುಸ್ ಬದ�ಾವ� ಇಲಲ್. ಇದಲಲ್� �ಾನು �ಾರು�ತ್ರುವ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ಯೂ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಚಂಚಲತನ ಅಥ�ಾ ಮನಸುಸ್ ಬದ�ಾವ� ಎಂಬದು
ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವ�� ದೃಢಪ���ಾದ್�. �ೕವರು �ಾ�ರುವ ಪರ್��ಂದು
�ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ರ�ೕ�ಸುವನು. 19 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ
��ಾವ್ನನು ಮತುತ್ �ೕಲನು ಒಬಬ್�ೕ ವಯ್�ತ್�ಾ��ಾದ್�. 21
1:21 �ೕವರ ಸು�ಾ�ರ್ ಮತುತ್ �ೕವರ ಸತಯ್ದ �ಷಯದ�ಲ್, ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ
ಚಂಚಲ�ಲಲ್ದವರು ಮತುತ್ �ಥ್ರ�ಯುಳಳ್ವರು ಆ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ��ಾನ್�
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (1 �ೂ�ಂಥ 15:58; 16:13). �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
�ೕ� �ಾಪರ್�ಸಲು �ಾಧಯ್ (�ೂೕ�ಾ 16:25; 1 �ೕತರ್ 5:10).

“ಅ��ೕಕ”– “ನನನ್ನುನ್” ಆತನು ಅ��ೕ���ಾದ್� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ�

“ನಮಮ್ನುನ್” ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಅ��ೕ�ಸು�ಾತ್� – 1
�ೕ�ಾನ 2:20,27. ಅತನು ಅವರನುನ್ ತನನ್ ಆತಮ್�ಂದ ಅ��ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ಾಜವಂಶಸಥ್�ಾದ �ಾಜಕ�ಾಗಲು ಅವರನುನ್ ಇತ� �ಾನವ�ಂದ �ೕಪರ್�ಸು�ಾತ್�
(ಪರ್ಕ 1:6. ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 ರ�ಲ್ ಅ��ೕಕದ ಕು�ತು �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಲೂಕ 4:18;
ಅ�� 10:38 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 22
1:22 “ಮು�ರ್”– ಎ� 1:13; 4:30; 2 �ಸ 2:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಮು�ರ್ಯು �ೕವರ ಆತಮ್�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಆತನ ಪರ್ಸನನ್�ಯು
ಅವರನುನ್ �ೕವರ ��ೕಷ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್ವ�ಾ� ಗುರು�ಸುತತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 6:19-20;
�ೂೕ�ಾ 8:9; �ೕ�ಾನ 17:6,10).

“ಸಂಚ�ಾರ”– 5:5; ಎ� 1:14 ಮತುತ್ ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ��
ತನನ್ ಆತಮ್ವನುನ್ �ೂಡುವದು, �ಾನು �ಾ�ರುವ �ಾ�ಾದ್ನವನೂನ್ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್�ಾ�
�ೂಡುವನು ಎಂಬದ�ಕ್ ಭರವ��ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 8:17,23; ಎ� 1:13-14; 1 �ೕತರ್
1:4). ಇದು �ೕವರು ಅವರ ಅಂ�ಮ ರಕಷ್�� �ೂ�ಟ್ರುವ ಸಂಚ�ಾರ�ಾ��. �ೕವರ
ಆತಮ್ನು ನಮಮ್�ಲ್ರುವದು ದೃಢ�ಾ�ರುವ �ಾ��ೕ, �ಾವ� �ಾಶ�ಾಗುವ�ಲಲ್
ಎಂಬದೂ ದೃಢ�ಾ��. �ಾ��ೕ �ೕ�ಾನ 6:37-40; 10:27-29; 17:11-12;
�ೂೕ�ಾ 5:9-10; 8:28-29 ಸಹ �ೂೕ��. 23
1:23 ಆತನು ಎ�ೂಟ್ಂದು ಪಕವ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� �ೂೕ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಘನ��ೕ ಅವನ ಪರ್ಮುಖ �ಂ��ಾ�ತುತ್. �ಾನು ತನನ್ ಮನಸುಸ್
ಬದ�ಾ���ೂಂಡದುದ್ �ಾ� ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾರಣವನುನ್ ಆತನು ಇ�ಲ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
ತನನ್ �ಾ�ನಂ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ ಬಯ� ಅವ��ರ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್
ಬದ�ಾ� ಆತನು ಅವರ ಬ�ಗ್ ��ಾಚ್� �ಂ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. �ಾ��ೕ 2:1-4
�ೂೕ��. �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಯ ಪ��ಥ್� ಬಹಳ �ಟಟ್�ಾ�ದದ್�ಂದ ಅವನು ಅ�ಲ್�
�ೂೕದ� ಅವ�ಗೂ ಮತುತ್ ಅವ�ಗೂ �ೂೕ�ಾಗು�ಾತ್ ಇತುತ್ ಎಂಬದು ಅವನ �ಾ�ನ
ಅಥರ್�ಾ��. ಅವ�� �ೂೕ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸ�ಲಲ್. 1 �ೂ�ಂಥ 4:21
�ೂೕ��. 24

1:24 ಅವರು ತ�ಾಪ್� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಅವ�� �ೕಡ�ಾ�ತುತ್. ಅವನು ಅವರ
�ೕ� ಸ�ಾರ್��ಾರ �ಾಡುವಂಥ ಕೂರ್��ಾ�ರ�ಲಲ್. ಅವರು ತಮಮ್ ನಂ���ಂದ�ೕ
�ಂ�ದದ್ರು, ಅವ�� ಅವರ �ೕ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಅ��ಾರ ನ�ಸಲು ಇಷಟ್ ಇರ�ಲಲ್
(13:10). 1 �ೕತರ್ 5:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

21-4
2:1-4 1:23 �ೂೕ��. �ೌಲನು 3,4 �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕಳು�ತ್ರುವ ಪತರ್ 1 �ೂ�ಂಥ
ಪ�ರ್��ಾ�� ಎಂಬದು �ಲವ� �ೖವಪಂ�ತರ ಆ�ೂೕಚ��ಾ��. ಆದ� ಇದು
�ೕ�ೂಂದು ಪತರ್�ಾ�ದುದ್, �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅದನುನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ
ಆ�ಕ್ �ಾಡ�ಲಲ್ ಎಂಬ �ಾಧಯ್�ಯೂ ಬಹಳ�ಾ��. 5-10
2:5-10 ಒಂದು�ೕ� �ೌಲನು 3,4 �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ದಲ� �ೂ�ಂಥ ಪ�ರ್�ಯ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರುವ�ಾದ�, ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಆತನು ಸೂ�ಸು�ತ್ರುವ ವಯ್�ತ್ 1
�ೂ�ಂಥ

5:1-5

ರ�ಲ್ರುವ

ವಯ್�ತ್�ೕ

ಆ��ಾದ್�.

ಆದ�

�ೌಲನು

ಇ�ಲ್

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ��ೕ �ೕ� ವಯ್�ತ್ಯ ಬ�ಗ್�ೕ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್� – ಅಂದ� �ಾವ��ೂೕ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವನು �ೌಲ�� �ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ� �ಾಪ
�ಾ�ರಬಹುದು. ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಾ� ಇದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಏ�ೕ
ಆದರೂ �ಾಠ �ಾತರ್ ಒಂ�ೕ ಆ��. �ಾಪ �ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್ ಸ�ಯ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣವನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟಟ್� ಅವನನುನ್ ಕಷ್�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಸ��
�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು. 6
2:6 “��”–ಎಂದ� ಸ�ಯ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ – �ಾಪ �ಾ�ದವ�ೂಂ��ನ ಸಂಪಕರ್ಗಳನುನ್
ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು

ಅಥ�ಾ

ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್��

�ೕ�ಸ�ರುವದು

ಅಥ�ಾ

ಇವ�ಗ��
ಸ�ಾನ�ಾದದುದ್ (1 �ೂ�ಂಥ 5:13; 2 �ಸ 3:17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 7-8
2:7-8 ಸ�ಯ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣದ ಉ�ದ್ೕಶ ಸುಮಮ್� ��ಸುವದು �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ�
�ಾಪ �ಾಡುವ �ರ್ೖಸತ್ನನುನ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ ನ�ಸುವ�ಾ��. ಈ ವಚನಗಳು
ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� ಅವನು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟಟ್ನು ಮತುತ್ ತನನ್ �ಾಪದ ��ತತ್

ದುಃ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�, ��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್ �ೂೕಡ�ೕಕು
ಮತುತ್ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣವನುನ್ �ಾ�ಾಗ ��ಲ್ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಕಷ್�ಸಲು ಮತುತ್ ಸಂ�ೖಸಲು
�ಾ�ಾಗ �ಾರ್ರಂ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ ಅನುಭ�ಸುವ
ಮತುತ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ �ದಲು ಕಷ್�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಸಂ�ೖಸ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ�
ಆತನು �ೕ�ಲಲ್. �ರ್ೖಸತ್ರು �ಾಪ �ಾಡು�ಾಗ, ಸ�ಯ �ಾಯಕರು ಅವ�ೂಂ��
ಮೃದು�ಾ� ಮತುತ್ ಸುಲಭ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು, �ಾ��ೕ ಕೂರ್ರ�ಾ� ಮತುತ್
ಕ�ಣ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು. ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣವ� ಇರ�ೕಕು �ಾ��ೕ �ರ್ೕ�ಯೂ
ಇರ�ೕಕು. 9
2:9 “��ೕಯ�ಾ�”– ತನ� ��ೕಯ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಆತನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್ (1:24),
ಬದ�ಾ� ತನನ್ ಮೂಲಕ ಕತರ್ನು �ೂ�ಟ್ರುವ ಸೂಚ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗುವಂ�
�ೕ��ಾದ್�. ಈ ಎರಡೂ �ಾಯರ್ಗಳ ನಡು� �ೂಡಡ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ��. �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್
�ಾಯಕರು ತಮ� ��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್�, �ೌಲನು ಕತರ್��
��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದರ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. 10
2:10 �ೌಲನು ತನ� �ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ� ತ�ಪ್ �ಾ�ದವನನುನ್ ಆಗ�ೕ ಕಷ್��ದದ್ನು. ಈಗ
ಅವನು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪ�ಟ್ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೌಲನು ಅವನ �ಾಪವನುನ್ �ಕಕ್ �ಷಯ�ಂದು
ಪ�ಗ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. ಒಂದು�ೕ� ಅವನು 1 �ೂ�ಂಥ 5:1-5 ವಚನಗಳ�ಲ್
ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾಪವನುನ್ ಸೂ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್� ಇದು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ –
�ಾಕಂದ� ಅದು ಸಣಣ್ �ಷಯವಲಲ್ ಮತುತ್ �ೌಲನು ಅದನುನ್ ಸಣಣ್ �ಷಯ�ಂದು
ಪ�ಗ�ಸುತತ್ಲೂ ಇರ�ಲಲ್. ಆದ� �ೌಲನು �ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ� ತನ� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾ�ೕ
ತಪ�ಪ್ �ಾ�ದರೂ ಅವರನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ ಕಷ್�ಸಲು �ದಧ್�ಾ�ದದ್ನು. ಈ �ೕ�ಯ
ಕಷ್�ಾಪ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಮ�ಾತ್ಯ 6:12,14,15; 18:21-35; ಎ� 4:32;
�ೂ�ೂ 3:13 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕಣುಣ್ಗಳು ನನನ್ �ೕ�� ಮತುತ್ �ಾನು
ಇತರರನುನ್ ಕಷ್��ರುವದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� �ರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ಕಷ್���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
�ೌಲನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 11
2:11 ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ತಗಳನುನ್ �ಾಳು �ಾಡುವದು, ಸ�ಗಳನುನ್ ಒ�ಯುವದು
ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್�� ಅ�ೌರವವನುನ್ ತರುವದು �ೖ�ಾನನ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��. ಇದನುನ್

�ರ�ೕ�ಸಲು ಅವನು �ೕಚ�ಗಳನುನ್ (ಬಹುವಚನ) �ೂಂ��ಾದ್�. �ರ್ೖಸತ್ರು �ಾಪ
�ಾಡುವಂ� ಅವನು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�, ನಂತರ ಅವರು ಕಷ್�ಾಪ�ಯ ಹ�ಾ�ಯ�ಲ್
�ೕ�ಸುವಂ� �ಷಯಗಳನುನ್ ಸ�ಪ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. ಅಥ�ಾ ಅವರು
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ �ದ�ೕ ಸ� ಅವರನುನ್ �ೕ���ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. ಅವನು ಸ�ಯ ಒಬಬ್ ಅಥ�ಾ ಅ�ಕ ಸದಸಯ್ರ ಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ಾನ
�ಾಗೂ
�ೌ�ಾದರ್�ಯನುನ್
�ಾಳು
�ಾಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�.
�ಾಪ
�ಾಡುವವ�ೂಂ�� ಸ�ಯ �ಾಯಕರು ತುಂ�ಾ ಸರಳ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಕೂರ್ರ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. 1 ಪ�ವರ್ 21:1; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1;
�ೕ�ಾನ 8:44 ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 12
2:12 “�ಾ�ಲು”– ಅ�� 14:27; 1 �ೂ�ಂಥ 16:9; �ೂ�ೂ 4:3; ಪರ್ಕ 3:8. 13
2:13 “�ೕತ”– �ೌಲನು �ೕತನನುನ್ �ೂ�ಂಥ�ಕ್ ಕಳು��ದದ್ನು (7:6-7), ಮತುತ್
ಅವನನುನ್ �ೂರ್ೕವದ�ಲ್ �ೕ��ಾಗಲು �ೕ�ಾದ ಏ�ಾರ್ಡುಗಳನುನ್ �ಾ�ದದ್ನು. �ೕತನು
ಅ�ಲ್� ಬರ� ಇ�ಾದ್ಗ �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ಪ��ಥ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ೌಲನ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್
ತಳಮಳ�ೂಂಡನು. ಅವರ �ೕ� ಅವ�� ಬಹಳ �ರ್ೕ��ತುತ್ (ವ 4), ಮತುತ್ ಅವರು
ಅವನ
ಪ�ರ್�ಗ��
ಸ��ಾದ
ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು.

�ೕ�ಯ�ಲ್

ಪರ್��ರ್�ಸ�ೕ�ಂದು

ಅವನು

“ಮ��ೂನಯ್”– 1:16. 14
2:14 ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಸಮ�ಯ್ಗಳು ಮತುತ್ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಂ�ಗಳು ಇದದ್ರೂ, �ೕವರು ತನನ್
�ೕವಕರನುನ್ ಜಯ�ಂದ ಜಯ�ಕ್ ನ�ಸು�ಾತ್�. �ೂೕ�ಾ 8:37 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. “�ರ್ಸತ್ನ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್” ಮತುತ್ “�ಾ�ಾಗಲೂ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್
ಗಮ��� – ಆತ�ಲಲ್� �ಾವ� ಏ�ೕ �ಾ�ದರೂ ಜಯ �ಗುವ�ಲಲ್ ಎಂ�ಗೂ
�ಗುವ�ಲಲ್. �ಲವರು �ಾವಂದು�ೂಳುಳ್ವ ಯಶಸಸ್ನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್�ಾದರೂ, ಅದು
�ೌ�ಕ �ೕ�ಯ ಯಶ�ಾಸ್�ದುದ್, �ೕವರು ಅದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ಬಹು�ಾನವನುನ್
�ೂಡುವ�ಲಲ್.

“ಸು�ಾಸ�”–

ಹೃದಯ�ಕ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಳುವ��ಯು ಅಮೂಲಯ್�ಾದ
ಸು�ಾಸ�ಯಂ�ರುತತ್�. �ೌಲನು ಮತುತ್ ಅವನ �ೂ��ೕವಕರು �ಾವ� �ೂೕದ

ಕ�ಗಳ��ಾಲ್ ಈ �ಳುವ��ಯನುನ್ �ಾರು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. �ಾವ� �ಾರು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ��ೕ?
15

2:15 “ಪ�ಮಳ”– �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು �ರ್ಸತ್ನ �ಳುವ��ಯನುನ್ ರಕಷ್� �ೂಂ�ದವ��
ಮತುತ್ ರಕಷ್� �ೂಂದ� ಇರುವವ��, ��ಾವ್�ಗ�� ಮತುತ್ ಅ��ಾವ್�ಗ�� ಸ�ಾನ�ಾ�
�ಾರು�ಾತ್�. ಈ �ೕ��ಾ� ಅವರು �ೕವ�� “ಸುಮಧುರ ಪ�ಮಳ�ಾಗು�ಾತ್�.” –ತನನ್
�ೕಹ ಅಥ�ಾ ಬ�ಟ್ಗಳ �ೕ�ರುವ ಪ�ಮಳವ� ಅವನು �ೂೕಗುವ ಕ���ಾಲ್
ಸು�ಾಸ��ಾ�ರುತತ್�. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್�ಳ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇರುವ�ಾದ�,
ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರುವ�ಾದ� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅವನು �ಾರು�ಾತ್ ಇರುವ�ಾದ� ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸುಗಂಧ
ಪ�ಮಳವನೂನ್ �ೕರುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಪದ ಅಥ�ಾ �ೂೕಕದ
ಪ�ಮಳವನುನ್ ಎಂ�ಗೂ �ೕರುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು. 16
2:16 �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರು�ಾಗ ಅದನುನ್ ನಂಬುವವ�� �ೕವವ�
�ೂ�ಯುತತ್� ಮತುತ್ ��ಾಕ�ಸುವವ�� ಮರಣವ� ಎದು�ಾಗುತತ್�. �ೕ�ಾನ 3:36
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡಲು ��ಾಕ�ಸುವವ��
ಸು�ಾ�ರ್ಯು

�ಾರ�ಾಂ�ಕ�ಾದ

ಪ�ಮಳ�ಾ�ರುತತ್�,
�ತಯ್�ೕವವನುನ್ �ೂಡುವ ಪ�ಮಳ�ಾ�ರುತತ್�.

ಅದ�

ನಂಬುವವ��

“�ಾರು �ೕಗಯ್ರು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಳುವ��ಯನುನ್ �ಾರಲು �ಾವ ವಯ್�ತ್ಯೂ
ತನನ್�ಲ್ ಬಲವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ�ಲಲ್. ಆದ� 3:5-6 �ೂೕ��. ನಮಮ್ನುನ್ ಶಕತ್ರ�ಾನ್�
�ಾಡು�ಾತನು ಒಬಬ್��ಾದ್�. 17
2:17 “ಕಲ�ರ� �ಾಡುವವರು”– �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಂದು �ೕ��ೂಂಡು �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾಭ�ಾಕ್� ದುಬರ್ಳ� �ಾ��ೂಳುಳ್ವವರು ಇ�ಾದ್�
ಎಂಬದು �ೌಲ�� �ೂ�ತ್ತುತ್. “ಕಲ�ರ�” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ ಪದವ�
“�ಶರ್�ಾಡುವದು” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನೂನ್ �ೂಡುತತ್� ಅಥ�ಾ ಎರಡನೂನ್ �ೕ�ಸಬಹುದು.
�ಾರ್�ಾ�ಕರಲಲ್ದ �ಾಯ್�ಾರಸಥ್ರು ಅಥ�ಾ ವತರ್ಕರು ಸಹಜ�ಾ� �ಾಭ �ಾಡುವ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ ತಮಮ್ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ ಕಲ�ರ� �ಾಡು�ಾತ್�. �ರ್ೖಸತ್ �ೕವಕರು
ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ೂಳುಳ್ವ �ಲವರು ಇ�ೕ ಮನ�ಥ್�ಯವ�ಾ��ಾದ್�, ಅವರು �ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ “ಕಲ�ರ�” –�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅದ�ಂದ ತಮ�ೕನು
�ೂ�ಯುತತ್� ಎಂಬದ �ೕ��ೕ ಅವರ �ೕ�ಯು ಆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್� – 1 �� 6:5;
�ೕ�ಾನ 12:4-6; 2 �ೕತರ್ 2:15 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ಷಕ್ಪ�ಗಳು”– 1:12,18,19.
“�ೕವರ ಸಮಕಷ್ಮದ�ಲ್”– �ೕವರ ಕಣುಣ್ಗಳು �ಾ�ಾಗಲೂ ನನನ್ �ೕ� ಇ� ಎಂಬದು
�ೌಲ�� �ೂ�ತ್ತುತ್, ಆದದ್�ಂದ ಅವನು �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ ಪರ್�ಾರ �ೕ�ಸಲು ಮತುತ್ �ೕ�
�ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಈ �ಳುವ��ಯು �ಾರ �ೕ�ತದ�ಾಲ್ದರೂ �ೂಡಡ್
ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್�.
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3:1 ಈ ಎರಡು ಪರ್�ನ್ಗ�� “ಇಲಲ್” ಎಂಬ�ೕ ಉತತ್ರ�ಾ��. ��ಾರ�ಸ್ನ ಪತರ್ಗ��
�ಾವ��ೕ ಅವ�ಾಶ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್. �ೌಲ�ೕ �ಲ���ಮ್
ಇತರರನುನ್ ��ಾರಸುಸ್ �ಾ��ಾದ್� (8:16-24; �ೂೕ�ಾ 16:1-2; 1 �ೂ�ಂಥ
16:3,10,11). ಆದ� ಇ�ಲ್ ನನ� ಅಂಥ �ಾಯರ್ಗಳ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಎಂದು ಅವನು
�ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 2-3
3:2-3 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗ�ೕ �ೌಲ�� �ೕಗಯ್�ಾ ಪತರ್ಗಳಂ�ದದ್ರು.
ಅವರನುನ್ ಪತರ್�ಕ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ �ಳ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕಳ�ಾ��.
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೌಲನ ಮತುತ್ ಅವನ �ೂ� �ೕವಕರ ಹೃದಯಗಳ �ೕ� ಬ�ಯ�ಾ��
(ಅಂದ�, �ೌಲನು ಮತುತ್ ಇತರರು ಅವರ�ಲ್ ನ�ಯು�ಾತ್ ಇದದ್ �ೕವರ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್
ಅ�ತವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವರು ಅವರನುನ್ ಬಹಳ�ಾ� �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು – 7:3).
�ೌಲನ ಹೃದಯ�ೂಳ� ರಹಸಯ್�ಾದ �ಾವ ಪತರ್ಗಳೂ ಅಡಕ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
�ಾರು �ೕ�ಾದರೂ ಆ ಪತರ್ವನುನ್ ಓದಬಹು�ಾ�ತುತ್ (�ೌಲನ �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ
ಅವರ�ಾಲ್ದ ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್ �ಾರು �ೕ�ಾದರೂ ಗಮ�ಸಬಹು�ಾ�ತುತ್). ಆ ಪತರ್ವ�
�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ

ಪತರ್�ಾ�ತುತ್

(ಆತನ �ೕಜ�, ಆತನ ಸಂ�ೕಶ ಅವರ�ಲ್
ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್ ಉಂಟು�ಾ�ತುತ್). ಅವರು �ೌಲನ ಮತುತ್ ಅವನ ಸ�ಾಯಕರ
ಪತರ್ವ�
ಆ�ದದ್ರು
(�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು
ಅವರನುನ್
ತನನ್
�ಲಸದ�ಲ್

ಉಪ�ೕ���ೂಂ�ದದ್ನು). ಅವರು �ೕವ�ಾತಮ್ನ ��ಾರ್ಣ�ಾ�ದದ್ರು (�ೕ�ಾನ
3:5-8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). “ಬರವ��” ಅವರ ಹೃದಯದ �ೕ�ಾ�ತುತ್
(ಅವರ�ಾಲ್ದ ಬದ�ಾವ�ಯು �ೕವಲ �ಾಹಯ್ದ�ಲ್ ಅಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆಂತಯರ್ದ�ಲ್
ಆ�ತುತ್ – 5:17). �ೕವರು ಕ�ಲ್ನ ಹಲ�ಯ �ೕ� ಬ�ದ ಆ�ಗ�� �ೌಲನು
ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ��ೕ 31:18; 32:15-16 �ೂೕ��. ��
31:33-34; ಇ�ರ್ 8:10-12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಈಗಲೂ �ೕವಜನರು
�ೕವರು “ಪತರ್ಗಳನುನ್” ��ರ್ಸುವ ಸಲು�ಾ� ದು�ಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – ಅಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಮೂಲಕ ಆಳ�ಾ� ಮತುತ್ �ತಯ್�ಾದ ಬದ�ಾಗುವ ಜನ�ೕ
ಪತರ್ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಈ �ಲಸ�ಕ್ಂತ �ೂಡಡ್ �ಲಸ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ� ಏ�ಾದರೂ ಇ��ೕ?
3-11

3:3-11 ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ���ಂ�� �ೂಸ ಒಡಂಬ���
ಇರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಹ�ಯದು �ೕ��ಾ�ದುದ್ ಮರಣವನುನ್
ಉಂಟು�ಾಡು�ಾತ್ ಇತುತ್ (ವ 6,7) ಆದ� �ೂಸದು �ೕವವನುನ್ ಉಂಟು �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�
(ವ 6). ಹ�ಯದನುನ್ ಕ�ಲ್ನ �ೕ� ಬ�ಯ�ಾ�ತುತ್ (��ೕ 31:18) ಆದ�
�ೂಸದನುನ್ ಜನರ ಹೃದಯಗಳ �ೕ� ಬ�ಯ�ಾ�� (ವ 3).
�ೕ��ಾ�ದುದ್

ಮನುಷಯ್ರನುನ್

��ಸು�ಾತ್

ಇತುತ್

ಆದ�

ಹ�ಯದುದ್

�ೂಸದು

ಅಪ�ಾಧ

�ಣರ್ಯವನುನ್ ��ದು�ಾಕುತತ್� ಮತುತ್ ಜನರನುನ್ �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� (ವ 9;
�ೂೕ�ಾ 3:19-24). ಹ�ಯದು “ಮ��ಾಗು�ಾತ್ �ೂೕಗು�ತ್�” (ವ 11; ಇ�ರ್ 8:13),
ಆದ� �ೂಸದು �ಾಶವ್ತ�ಾ�� (ವ 11). ಕುಲ್ಪತ್�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯು �ೕವಲ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ಗ�ಾ�ದುದ್ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನುನ್
ಬದ�ಾ�ಸಲು ಆಗ� ಇರುವಂಥ�ಾದ್�� (��ೕ 19:5-6ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��) ಆದ�
�ೂಸದು

�ಾನವರನುನ್

�ೂಸಬರ�ಾನ್�

�ಾಡುವ

�ೕವ�ಾತಮ್ನ

�ೕ�ಯನುನ್

ನ�ಸುತತ್� (ವ 3,6,8). �ೕ� ಹ�ಯದು ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೂಂ��ಾತ್ದರೂ, �ೂಸದು
ಅ�ಕ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೂಂ�� (ವ 8-11). �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು �ರ್ೖಸತ್�� �ೕವ�
�ೕ�ಯ

ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್

�ಾಲ�

�ಾಡ�ೕಕು

ಎಂದು

�ೕಳುವ

ಮೂಲಕ

�ೂಂದ�ಪ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಅ�� 15:1-2 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆದದ�ಂದ �ೌಲನು ಅವನು �ೂೕ�ಸುವ �ಯಮಗ��ಂತಲೂ �ಾನು
�ೂೕ��ದ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಎಷುಟ್ �ೂಡಡ್ದು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 4
3:4 �ೕ� �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಲಸದ�ಲ್ �ೕವರು ತನನ್ನುನ್ ಉಪ�ೕಗ �ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ ದೃಢ� ಅವ��ತುತ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಅವ�� ಈ ಭರವ�ಯನುನ್
�ೂಟಟ್ನು. 5
3:5 2:16 �ೂೕ��. ಒಬಬ್ನು �ೕವ�ಂದ ಕ�ಯಲಪ್ಟುಟ್, ಬಲ�ೂಂ�ರ� �ೂೕದ�
�ೕ� �ೕಳ�ಾ�ರುವ �ಲವ� ಅ�ಾದಯ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಕಷಟ್ಕರ�ಾ�ರುತತ್�. �ೕ�ಯ�ಲ್
�ೌಲನ ಆತಮ್��ಾವ್ಸವ� ತಮಮ್ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್ಸ�ಾ�ರ�ಲಲ್. �ಾನು
�ಾ�ದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ತನನ್ನುನ್ �ೕವ�ೕ ಬಲಪ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (1 �ೂ�ಂಥ 15:10; �ೂ�ೂ 1:29. �ೕ�ಾನ 15:5
�ೂೕ��). 6
3:6 �ೕವರು ತನನ್ �ಲಸ�ಕ್ �ಾರ�ನ್ೕ ಕಳು��ದರೂ ಅವ�� �ೕವರ �ಲಸವನುನ್
�ಾಡಲು �ೕವ�ೕ ನನ� ಬಲವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಎಂಬ ಆತಮ್��ಾವ್ಸ ಇರ�ೕಕು. �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಮ�ಾತ್ಯ 26:28; �� 31:31-34; ಇ�ರ್ 8:6-13ರ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ “ಪತರ್” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ
2,3 ವಚನದ�ಲ್ರುವ ಪದದ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುವ�ಲಲ್, ಇದರ ಅಥರ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ನನ್�ಾ��. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು “ಪತರ್” ಎಂದ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಯಮಗಳು,
ಆ�ೕಶಗಳು ಮತುತ್ ಕಟಟ್�ಗಳನುನ್ �ವ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅದ�ಂದ ಮರಣ
ಉಂ�ಾಗು�ಾತ್ ಇತುತ್ �ಾಕಂದ� �ಾರೂ ಅದನುನ್ ಸ��ಾ� �ಾಲ� �ಾಡು�ಾತ್
ಇರ�ಲಲ್, ಆದದ್�ಂದ �ಾಯ್ಯಯುತ�ಾ��ೕ ಅದು ಜನರನುನ್ ಮರಣ�ಕ್ ಗು�ಪ�ಸು�ಾತ್
ಇತುತ್ (�ೂೕ�ಾ 7:9-11; ಗ�ಾ 3:10. �ಾ��ೕ �ೂೕ�ಾ 3:19-20; 4:15; 5:20;
8:3 �ೂೕ��). ಆದ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ೕವವನುನ್
ಉಂಟು�ಾಡುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 7:6; 8:2-4,11; �ೕ�ಾನ 3:5-8). 7
3:7 “�ೕ�ಯ ಮುಖ”– ��ೕ 34:29-35 �ೂೕ��. 12

3:12 ��ೕ�” – �ೂೕ�ಾ 5:2-5; 8:23-25. ಈ ��ೕ�, ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ನ�ಯುವ
ಪರ್�ಾವವ�ಳಳ್ �ಾಯರ್ಗಳ ಎದುರು�ೂೕಡು��
�ೖಯರ್ವ�ಳಳ್ವನ�ಾನ್� �ಾ�ದವ�. 13
3:13

��ೕ

34:29-35.

�ೌಲನನುನ್

ಪರ್�ಾವದ

ವತರ್�ಾನ�ಾಲದ�ಲ್

ದೃಶಯ್ವ�

ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರನುನ್

ಭಯ�ೕತರ�ಾನ್� �ಾ�ತು. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಭಯವನನ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ��ೕ�,
�ೖಯರ್ �ಾಗೂ ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುತತ್�. 14-16
3:14-16 �ೕ� ತನನ್ ಮುಖದ �ೕ� �ಾ��ೂಂಡ ಮುಸು��ಂದ �ಲವ� ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾಠಗಳನುನ್ ಆತನು ಈಗ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 14�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಆತನು ಇನೂನ್ ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾರ �ೕ�ಸು�ತ್ರುವ �ಹೂದಯ್ರು ಮತುತ್ �ಹೂದಯ್ ಧಮರ್�ಕ್
�ೕ��ೂಂಡವರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವರ ಮನಸುಸ್ಗಳು ಮಂ�ಾ�ರುತತ್�,
ಅವರ ಹೃದಯಗಳ �ೕ� ಮುಸುಕು ಇರುತತ್� (ವ 15).

ಅಂದ� ಹ�ಯ

ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಅವರು ಏನು ಓದು�ಾತ್�ೂೕ ಅದರ ಬ�ಗ್ ಅವ�� ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ
�ಳುವ�� ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ��. 4:3-4 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ಾನ
5:39-40,46,47 ರ�ಲ್ �ಹೂದಯ್�� �ೕ�ರುವ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾತರ್�ೕ ಅಂಧ�ಾರದ “ಮುಸುಕನುನ್” ಮತುತ್ ತಪ�ಪ್ �ಳುವ��ಗಳನುನ್
��ದು�ಾಕುವನು �ಾಗೂ ಜನರು �ೕವರ ಕು��ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾಗೂ �ೕವರನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾಡುವನು (ವ 14,16; ಮ�ಾತ್ಯ 11:27; �ೕ�ಾನ
8:12,31,32; 14:6). 17
3:17 ತಂ� ಮತುತ್ ಕು�ಾರನು ಒಬಬ್�ೕ ಆ�ರುವ ಪರ್�ಾರ�ೕ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಒಂ�ೕ ಆ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 10:30; 14:9). �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್
�ೂೕ�ಾ 8:9 ರ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17 ರ�ಲ್
ತರ್�ೕಕತವ್ದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“�ಡುಗ�”–

�ೕವ�ಾತಮ್ನು

ಅ�ೕಕ

�ೕ�ಯ

�ಡುಗ�ಗಳನುನ್

�ೂಡು�ಾತ್�:

ಧಮರ್�ಾಸ��ಂದ (�ೂೕ�ಾ 7:4,6; ಗ�ಾ 5:18), �ದ���ಂದ (�ೂೕ�ಾ 8:15),

�ಾಪ�ಂದ (�ೂೕ�ಾ 6:14,18). �ೕ�ಾನ 8:36 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 18
3:18 “ದೃ�ಟ್ಸುವದು”– ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಈಗ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕವರ ಪರ್�ಾವವನುನ್
�ೂೕಡುವವ�ಾ��ಾದ್� (4:6). ಅಂದ� ಅವ�� ಅದರ ಕು��ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ��
ಇರುತತ್�,

ಅದರ

�ಷಯದ�ಲ್

ಮ�ೂೕ�ೕತರ್ಗಳು

��ಯಲಪ್ಡುತತ್�.

ಆದ�

ಅ�ಲಲ್ವನುನ್ ಗುಣಮಟಟ್ವಲಲ್ದ ದಪರ್ಣದ�ಲ್ �ೂೕ�ದಂ� ಇರುತತ್�. 1 �ೂ�ಂಥ
13:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಈಗ �ೕವಲ ಪರ್��ಂಬ �ಾತರ್�ೕ �ಾ�ಸುತತ್�,
ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮು�ಾಮು��ಾ� �ೂೕಡು�ಾಗ �ಾತರ್�ೕ
ಇ�ೕ �ಾಸತ್ವ �ಾ�ಸುತತ್�. ಆದ� ಈಗ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಬದ�ಾ��ಾದ್�.
“�ಾರೂಪಯ್�ಕ್ ಬದ�ಾಗುವದು” –ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್
ಪದವನುನ್ �ಾವ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವಲ �ಾಲುಕ್ ಸಲ �ಾತರ್�ೕ
�ೂೕಡಬಹು�ಾ�� – ಇ�ಲ್, ಮ�ಾತ್ಯ 17:2; �ಾಕರ್ 9:2 ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾ 12:2
ರ�ಲ್. ಇದು �ೂರ� �ಾ�ಸುವ ಆಂತಯರ್ದ ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ಷಯದ�ಲ್ ಆತನು ಆಂತಯರ್ದ�ಲ್ ಏ�ಾ�ದದ್�ೂೕ ಅದರ ಬ�ಾವ�ಯು
�ಾಹಯ್ದ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್�ಾ�ತು. ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಇದು ಆಂತಯರ್ �ಾಗೂ
�ಾಹಯ್ ಎರಡು ಆ��, �ದಲು ಆಂತಯರ್ ನಂತರ �ಾಹಯ್. ಮತುತ್ ಇದು ಕರ್�ೕಣ�ಾ�
�ಾಗುವ ��ಾನ�ಾ�� – “ಪರ್�ಾವ�ಂದ ಅ�ಕ ಪರ್�ಾವ.” �ೕತರ್� 84:7; �ಾ�ೂೕ 4:18
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ ಮತುತ್ ಈಗ �ೕವರು ಅವರನುನ್ ��ಚ್�ಾಚ್� �ರ್ಸತ್ನ
�ಾ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, ಆತನ ಬ�ೂೕಣದ ಸಮಯದ�ಲ್, ಅವರು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಆತನಂ�ಾಗು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:29; 1 �ೕ�ಾನ 3:1-2). ��ಾನವ�
ಈಗ ಬಹಳ ��ಾನ�ಾ�ರಬಹುದು, �ೕ�ಾಗುವ�ಂದು ನಂಬಲು ��ಾವ್�� ಬಹಳ
ಕಷಟ್�ಾಗು�ಾತ್

ಇರಬಹುದು.

ಆದ�

ಇದು,

�ೕವರ

�ಜ�ಾದ

ಮಕಕ್�ಲಲ್ರ

�ೕ�ತದ�ಲ್ಯೂ �ರ�ೕರುವದು.
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4:1 �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ರುವ �ೕವರ �ೕವಕರು ಪ�ಣರ್ ಪರ್�ಾವದ �ೕ�ಯನುನ್

�ೂಂ��ಾದ್�, ಅದು �ೕ�ಯ �ೕ��ಂತಲೂ �ೂಡಡ್�ಾ�� (3:9). ಅವರು
ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು �ಣರ್�ಸುವ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ೕವಕರಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾ�ಾಡುವ �ೕವರ
ಕೃ�ಯ �ೕವಕ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾಧ�ಗಳ ��ತತ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರ
ಕರು�ಯ ��ತತ್ ಈ �ೕ�ಯನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� (1 �ೂ�ಂಥ 15:10; 1 ��
1:13-14). ಆದದ�ಂದ �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�, ನನ�ದು�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ಸಮ�ಯ್ಗಳು,
ಅ�ಾಯಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಕಟಗಳ ನಡು�ಯೂ �ಾವ� ��ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ಾಗೂ �ೂೕಗು
�ೂೕಗಲು ��ಾಕ�ಸು�ತ್ೕ� (ವ 16. 1 �ೂ�ಂಥ 15:58; ಲೂಕ 18:1 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). 2
4:2 1:12; 2:17 �ೂೕ��. �ೌಲನು ತನನ್ �ಷಕ್ಪಟತನದ ಬ�ಗ್ �ೕಳುತತ್�ೕ ಇ�ಾದ್�
�ಾಕಂದ� �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು ಅದನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ಯು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್
ಒಂದು�ೕ� ಅವ�ೕ�ಾದರೂ ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲತನದ �ೕ� ನಂ��ಯನುನ್ ಕ�ದು�ೂಂಡ�
ಸ�ಯ�ಲ್ �ೂಡಡ್ ಸಮ�ಯ್ಗಳು ಎದು�ಾಗುವವ� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು.
3

4:3 3:14-16 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವ �ಹೂದಯ್ರ
ಬ�ಗ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಪರ್��ಂದು �ೕಶದ�ಲ್ರುವ ಅ��ಾವ್�ಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 4
4:4 “ಈ ಪರ್ಪಂಚದ �ೕವರು”– ಅಂದ� �ೖ�ಾನನು. �ೕ�ಾನ 12:31; 16:11
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವನನುನ್ “�ೕವರು” –ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�� �ಾಕಂದ�
ಅವನು ಆ�ಾಧ�ಯನುನ್ ಬಯಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� �ಾಗೂ ಈ
ಪರ್ಪಂಚದ ಕತತ್�ಯ ರಂಗದ�ಲ್ ಅವನು ಆ�ವ್� �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� (ಎ� 6:12). 1
ಪ�ವರ್ 21:1; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10; �ೕ�ಾನ 8:44 ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��).

“ಮನಸಸ್ನುನ್ ಮಂಕು �ಾ��ಾದ್�”– ಅಂದ� �ೖ�ಾನನು ಜನರು �ೕವರ ಸತಯ್ಗಳನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ದಂ�
�ಾಡು�ಾತ್�
ಮತುತ್
ದೃ�ಟ್�ಲಲ್ದವ�ಾಗುವಂ� �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�.

ಅವರು
ಆ�ಮ್ೕಕ
ಆದ� ಅವನು ಈ

�ಾಯರ್ವನುನ್ ಅವರ ಸಹ�ಾರ�ಂದ�ೕ �ಾಡು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 3:19-20; 2 �ಸ

2:10-11).

“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೂೕರುವ ಸು�ಾ�ರ್”– ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ೕವರ ಮತುತ್
ಆತನ ಅ��ಕತ್�ಾ�ರುವ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�
(�ೕ�ಾನ 12:23).

“�ೕವರ ಪರ್�ರೂಪ”– ಇ�ರ್ 1:3; ���ಪ್ 2:6; �ೂ�ೂ 1:15; 2:9; �ೕ�ಾನ
1:14,18;

12:45;
�ೕವ�ಾ��ಾದ್�.

“ಅವರ

�ೕ�

14:9.

ಪರ್�ಾಶವ�

ಆತನು

ಕ�ಣ್�

�ಾಣ�ರುವ

ಉದಯ�ಾಗ�ಾರ�ಂದು”–

ಆ�ಾರದ�ಲ್ರುವ
ಅಥ�ಾ

“ಅವರು

�ೂೕಡ�ಾರ�ಂದು” ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು. 5
4:5 ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೌಲನು ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲತನ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ಾ�ಗಳನುನ್
ಎದು�ಸ�ೕ�ಾ��, ಆದದ್�ಂದ�ೕ ಅವನು ತನನ್ ಬ�ಗ್ ��ಾಚ್� �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಆದ�
ಅ�ಲಲ್ವ� ಅವರ ��ತತ್�ಾ���ೕ �ೂರತು ಅವನ ��ತತ್ವಲಲ್ (1:12-24 ರ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ಾ�ೕ ರಕಷ್�� �ಾಗರ್ ಎಂದು ಅವನು ತನನ್ ಕು�ತು �ೂೕಧ�
�ಾಡ�ಲಲ್. ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅವನು ಕಂಡು ���ರ�ಲಲ್. �ಾನು ಪರ್�ದಧ್ನು
ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಅಂದು�ೂಂ�ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ ಇತರರ �ೕವಕರು
ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು (1 �ೂ�ಂಥ 3:5-7; 9:19-23). ಅವನು ತನ�ಂತಲೂ
ಪರ್�ದಧ್�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೂೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. ಆತನು
ಭೂಪರ�ೂೕಕಗಳ ಕತರ್ನು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಪರ್ಕ���ಾದ್�. ಲೂಕ 2:11; �ೂೕ�ಾ
10:9; 1 �ೂ�ಂಥ 8:6; 12:3; ಅ�� 2:36; ���ಪ್ 2:10-11 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 6
4:6 ಆ�ಯ�ಲ್ �ೕವರು ಸೃ�ಟ್�ದ �ಳಕನುನ್ (ಆ� 1:1-3 �ೂೕ��) �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗಳ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ೕವರು �ಳಗುವಂ� �ಾಡುವ �ಳ��ೂಂ��
�ೂೕ���ಾದ್�. �ೕವರು ಅವರ ಮ�ೂೕ�ೕತರ್ಗಳನುನ್ ��ಯು�ಾತ್� ಆದದ್�ಂದ ಅವರು
ಸತಯ್ದ �ಾನವನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್�. ಇದಕೂಕ್ �ದಲು ಅವರ ಮನಸುಸ್ಗಳು, ಉ�ದವರ
ಮನಸುಸ್ಗಳ �ಾ�, ಕತತ್�ಯ�ಲ್ �ೂಂದಲ�ಂದ ತುಂ��ೂಂ�ತುತ್. ಎ� 1:18; ಅ��

26:18; �ೕ�ಾನ 8:12; ಮ�ಾತ್ಯ 6:22-23; 11:27; 16:17; 1 �ೂ�ಂಥ
2:11-16 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರು �ೂಡುವ �ೕವಪರ್�ಾವ�ಂಬ ಪರ್�ಾಶ
ಏನು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��ೂ�ೂಳ್ೕಣ. ಅವರು �ೕವ�ಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾನವರ
ತ�ಾಪ್ದ �ೂೕಧ�ಗ�ಗೂ ಇದಕೂಕ್ �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. ಆ �ೂೕಧ�ಯು
�ೖ�ಾನನು ಸೃ�ಟ್�ರುವ �ೂೕರ�ಾದ ಕಲಪ್��ಾ��. �ಾನವರು �ೕವರಲಲ್,
�ೕವ�ಾಗಲು ಆಗುವದೂ ಇಲಲ್, ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ೕ �ೕವರು ಎಂದು �ಾನವ�ೕ�ಾದರೂ
ಅಂದು�ೂಂಡ� ಅವರು �ೂೕರ�ಾದ ಗುಂ��ಳ� �ೕಳುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ಜ�ಾದ
�ೕವಪರ್�ಾವ�ಂಬ ಪರ್�ಾಶದ�ಲ್ �ೕವರ ಪರ್�ಾವವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್� ನಮಮ್�ಲ್
ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಜನರನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವಂ� �ೕವರು ಅವರನುನ್
ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್� (ಇ�ರ್ 1:3). �ೌಲ�� ದಮಸಕ್ದ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ೕವಪರ್�ಾವ�ಂಬ
ಪರ್�ಾಶದ ಅನುಭವ�ಾ�ತು (ಅ�� 9:3-9). ನಮಮ್�ಲ್ ಬಹು�ೕಕ�� ತಕಷ್ಣದ�ಲ್
ಅತಯ್ಂತ �ಾಟ�ೕಯ�ಾದ ಅನುಭವಗಳು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಆದ� ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು
ಆ�ಮ್ೕಕ ದೃ�ಟ್ ಮತುತ್ �ಳಕನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� �ಾಗೂ �ಳ�ನ ಮಗು�ಾ��ಾದ್�
(�ೕ�ಾನ 12:36; ಎ� 5:8; 1 �ಸ 5:5).

“ಮುಖದ�ಲ್”– 3:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ
ಪರ್�ಾವವ�, �ೕ�ಯ ಮುಖದ�ಲ್ ಸಂ�ೕತ�ಾ� ಪರ್�ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇತುತ್, ಆದ� ಅದು
�ಾಶವ್ತ�ಾ�ರ� �ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾ�ತುತ್. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಥ್ಪಕ�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಮುಖದ�ಲ್ರುವ ಪರ್�ಾವವ�, ಎಂ�ಗೂ ಗ�ಸುವ�ಲಲ್. 7
4:7 “��ೕಪ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ೕವರ ಪರ್�ಾವದ �ಳುವ��ಯು ಅತಯ್ಂತ
�ೂಡಡ್ ��ೕಪ�ಾ��. �ೕತರ್� 19:10; 119:72,127; �ಾ�ೂೕ 2:1-5 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. “��ೕಪ” –ಎಂದು �ೕಳುವ ಮೂಲಕ �ೌಲನು ತನ� ಒ�ಪ್ಸ�ಾ�ರುವ
ಸು�ಾ�ಾರ್ �ೕ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಅವನ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಇದುವ�
ಪರ್�ಾವವ�ಳಳ್ �ಷಯ�ಾ�ತುತ್ (ಎ� 3:8).

“ಮ�ಣ್ನ ಘಟಗಳು”– ಅವನು �ಾನವನ ದುಬರ್ಲ ಸವ್�ಾವ, �ೕಹ, �ಾರ್ಣ, ಹೃದಯ
ಮತುತ್ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಇ�ಲಲ್ವ� ಮ�ಣ್�ಂದ

�ಾ�ದ ಮ��� ಸ�ಾನ�ಾ��. ��ೕಪವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೂಡಡ್�ಾ��, ಆದ�
ಅ�ರುವ ಮ��ಗಳು ದುಬರ್ಲ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೂ�ಸಲು ಆಗದಂಥ ಆಕಷರ್�
ಇಲಲ್ದವ�ಗ�ಾ��. ಈ ��ೕಪವನುನ್ ಇತರ�� �ೂಡುವ ಅ��ಾರ, �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
ಸಮಥರ್ �ೕವಕ�ಾಗುವದು (3:6), ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕವರ ಶ�ತ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಇದು
��ಸುತತ್�. ಅ�� 1:4-5,8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 8-12
4:8-12 ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು “ಮ�ಣ್ನ ಘಟಗಳ” ದುಬರ್ಲ�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� – “ಇಕಕ್ಟುಟ್”, “ಸಂಕಟ”, “�ಂ�”, “���ಡು��” ಮತುತ್ “ಮರಣ”. ಆದ�
�ೕವರ �ಾಯರ್ವ� ಅವರ�ಲ್ ನ�ಯು�ಾತ್ ಇರುವದನುನ್ ಸಹ ಆತನು ����ಾದ್� –
“�ೖ�ಡಲಪ್ಡುವ�ಲಲ್”, “�ಾರ್ಣ ನಷಟ್ಪಡುವ�ಲಲ್”. ಒಂದು�ೕ� �ೕವರ ಶ�ತ್ಯು
“ಮ�ಣ್ನ ಘಟಗಳ�ಲ್” �ಾಯರ್ �ಾಡ� ಇರುವ�ಾದ�, ಅವ�ಂದ ಏನೂ �ಾಧ�
�ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅವರು ಕೂಡ�ೕ �ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್�. 11
4:11 “ಮರಣ”– 1:8-9 �ೂೕ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸಹ �ೌಲ�� ಎದು�ಾದ
ಸಂಕಟಗಳು ಮತುತ್ �ಂ�ಗಳನುನ್ ಎದು��ದನು. �ೌಲನು “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್” (ವ
11) ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಎದು��ದನು – �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, “ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅವ�ೂಳ� �ಾಯುವವ�ಾ�ದದ್ನು.” –ಇದರ ಅಥರ್ �ೌಲ�� ಸತತ�ಾ� ಅ�ಾಯಗಳು
�ಾಗೂ

ಕಷಟ್ಗಳು

ಎದು�ಾಗು�ಾತ್

ಇದದ್ವ�

(11:23-27),

ಅವನು

ತನನ್ನುನ್

��ಾಕ���ೂಂ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 10:38-39; ಲೂಕ 9:23 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��) ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು (ಗ�ಾ 2:20).
�ೖಯ�ತ್ಕ �ೕಜ�ಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ಾಂ�ಗಳು, ಅವನ ಸವ್ಂತ ಇಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್
ಇಷಟ್�ಲಲ್ದವ�ಗಳು, ಸಂ�ೖಸು��ಗಳು, ಸಂ�ೂೕಷಗಳು – ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ�ದಕೂಕ್
ಅವನ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಸಥ್ಳ�ರ�ಲಲ್, ಇವ�ಗ�� ಅವನ ಗುರು�ನ ಹೃದಯದ�ಲ್ಯೂ
ಸಥ್ಳ�ರ�ಲಲ್. ಇದು�ೕ �ೕವನದ, ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನದ �ಾಗರ್ ಎಂದು �ೌಲನು
��ದು�ೂಂಡನು, ಇದ�ಾಕ್��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವನ �ೕ�ತ�ೂಳ� �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್
ಇದದ್ನು (ವ 11). �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ಾ� ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವ� ಇತರ�ಗೂ

�ೂ�ಯುತತ್� ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ ಇದು �ೂಡುತತ್� (ವ 12). ಇ�ಲ್ �ಜ�ಾದ
ತತವ್ವನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು – ಇತರರ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತಗ�� �ಾಧನ�ಾ�ರುವವರು ತಮಮ್
ಸವ್ಂತ ಮರಣವನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. �ೕ�ಾನ 12:24-26 �ೂೕ��.
ಇದ�ಕ್ ಮನಸುಸ್ �ಾಡ� ಇರುವವರು �ಾವ� ಯಶ�ಸ್ನ�ಲ್�ದ್ೕ� ಅಂದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು,
ಆದ� ಅದು �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಯಶ�ಾಸ್�ರುವ�ಲಲ್. 13-14
4:13-14 �ೕತರ್� 116:10.

ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಸಂಕಟಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಾಯಗಳ

ನಡು�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�� �ೌಲನು ಬರಲು �ಾರಣ�ೕನು? ಅವನು �ೕವರ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಟಟ್ನು
ಆದದ�ಂದ
�ೌನ�ಾ�ರಲು
ಆಗ�ಲಲ್.
ಇದಲಲ್�
ಆ�ೕವರ್�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಭ�ಷಯ್ದ ದೃಢ�ಯು ಅವ��ತುತ್. ��ಾವ್�ಗಳ ಭ�ಷಯ್ದ
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� ಅವನು ಮುಂದುವ�ಯುವಂ� �ಾ�ದ �ೂಡಡ್ ��ೕ��ಾ��
(�ೂೕ�ಾ 8:23-25; 1 �ೂ�ಂಥ 15:49-58). 15
4:15 �ೌಲನ ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಅನುಭವಗಳು ಇತರರ �ತ�ಾಕ್� ಆ�ದದ್ವ�. ಮತುತ್
ಇದು�ೕ ಅವನ ಬಯ��ಾ�ತುತ್ – �ೂ�ೂ 1:24; 1 �ೂ�ಂಥ 10:33; 2 �� 2:10.
�ೕವರ �ೕವಕ�ಾ�ರುವವನ�ಲ್ ಇಂತಹ ಮ�ೂೕ�ಾವ� ಇರುವ�ಾದ� ಅದು �ೂಡಡ್
ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರುತತ್�! ಇತರ�� �ೂಡಡ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ಾ�ರುತತ್�! �ೕವ��
ಕೃತಜಞ್�ಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸುವ ಬ�ಗ್ �ೌಲ��ರುವ ಬಯ�ಯನುನ್ ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೂೕ�� –
1:11; 9:11-13. 16
4:16 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ಲವ� �ೕಯಗಳ ಸಂ�ಪತ್ �ಾ�ಾಂಶ.

“ಕಳವಳ�ೂಳಳ್�ೕ��”– ವ 1.
“ವಯ್ಥರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�”– ವ 7-12.
“�ೂಸ�ಾ�

�ಾಡು�ಾತ್�”–

ವ

10,11.

ಅವನು

ಅನು�ನ

ಮರಣವನುನ್

ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು (1 �ೂ�ಂಥ 15:31), ಆದ� �ೕವರು ಅವ�� ಅನು�ನದ
�ೕ�ತವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. 17
4:17 “ಸಂಕಟ”– ಅವನ ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್ – ವ 8-10; 1:8;
11:23-27 ರ�ಲ್ �ೂೕ��. �ೌಲನು ಅವ�ಗಳನುನ್ “ಹಗುರ�ಾದವ�ಗಳು” –ಎಂದು

ಕ���ಾದ್�. ಭ�ಷಯ್ದ ಬಹು�ಾನಗ�� �ೂೕ��ದ� ಅವ�ಗಳು �ಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್
ಎಂಬದು ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ಾ��. �ೕ�ರು�ಾಗ �ಾವ� ನಮಮ್ ಸಣಣ್ಪ�ಟಟ್ ಕಷಟ್ಗಳ
ಬ�ಗ್ ಏನು �ೕಳ�ೕಕು? �ಾವ� ನಮಮ್�ನ್ೕ ಅ�ಯ್ೕ�ಾಪ ಅಂದು�ೂಳಳ್�ೕ�ೕ ಮತುತ್
ದೂರುಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕ�ೕ? ಈ �ಷಯದ�ಲ್ �ೌಲ��ದದ್ �ಳುವ�� ನಮ� ಇಲಲ್�
ಇದದ್� �ೕ� �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್.

“ಕಷ್ಣ�ಾತರ್”– �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡ �ಲವ� �ನಗಳ ನಂತರ�ೕ
ಅವ�� ಸಮ�ಯ್ಗಳು �ಾರ್ರಂಭ�ಾದವ� ಮತುತ್ ಅವನು �ಾಯುವ ತನಕ ಅಂದ� ಅ�ೕಕ
ವಷರ್ಗಳು ಮುಂದುವ�ದವ�. ಆದ� �ೌಲನ ದೃ�ಟ್�ೂೕನದ�ಲ್ ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳು �ತಯ್ತವ್�ಕ್
�ೂೕ��ದ� �ೕವಲ ಕಷ್ಣ�ಾತರ್�ಾ�ದದ್ವ�. ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ ಇ�ೕ �ೕ�ಯ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ
ಇರ�ೕಕು.

“ಪರ್�ಫಲವನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುತತ್�”– �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ದ ಕಷಟ್ಗಳು �ಜ�ಾ�ಯೂ
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವವರ �ತ�ಾಕ್��ೕ �ಾಯರ್�ಾಡುತತ್�. ��ಾವ್�ಗ��
�ೂ�ಯುವ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೂಂದಲು ಅವ�ಗಳು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. �ೂೕ�ಾ
8:17-18,28 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 18
4:18

ಈ

�ಾರಣ�ಂದ�ೕ

�ೌಲನು

ತನ�ದು�ಾದ

ಎ�ಾಲ್

�ಾಯರ್ಗಳನುನ್

ಸ���ೂಂಡನು, ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ಕಷಟ್ಗಳು ಅವನ ದೃ�ಟ್� �ಾ�ಾಕ್�ಕ �ಾಗೂ
ಹಗುರ�ಾದವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. ಆದ� �ಾವ� ಕ�ಣ್� �ಾಣದವ�ಗಳ �ೕ� ನಮಮ್
ದೃ�ಟ್ಯನುನ್ ಇಡಲು �ೕ� �ಾಧಯ್? �ೕವರು �ೂಡುವ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ�� (ವ 6) ಮತುತ್
ನಂ���ಂದ ಕ�ಣ್� �ಾಣ�ರುವ �ತಯ್�ಾದ �ೕವರ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಸತಯ್�ಂದು �ಾವ�
��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್� (ಇ�ರ್ 11:1). 5:7 ರ�ಲ್ ಇ�ೕ �ಷಯವನುನ್ ಅವನು
�ೕ�ೂಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್�. �ಾವ� ನಮಮ್ �ಾ�ೕ�ಕ ಕಣುಣ್ಗ�ಂದ�ೕ
ನಮಮ್ �ೂೕಕವನುನ್, ನಮಮ್ ಕಷಟ್ �ಾಗೂ ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ನಮಮ್ ನಂ��
�ಾಗೂ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ��ಯ ಕಣುಣ್ಗ�ಂದ �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮುಖವನುನ್ (4:6)
ಮತುತ್ �ತಯ್�ಯನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಕ�ಣ್� �ಾಣ�ರುವ �ತಯ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ�
ನಮಮ್ ದೃ�ಟ್ಯ�ನ್ಟುಟ್ �ಾವ� ನಮಮ್ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸು�ಾಗ, �ಾವ �ೕ�
�ೕ�ಸು�ತ್ೕ� ಎಂಬದರ �ೕ� ಅ�ಾಧ�ಾದ ಪರ್�ಾವ ಉಂ�ಾಗುತತ್�.

51-10
5:1-10 �ೌಲನು ಈಗ 4:18 ರ�ಲ್ ���ರುವ �ಲವ� ಕ�ಣ್� �ಾಣದ �ತಯ್�ಾದ
�ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – �ತಯ್�ಾದ ಮ� (ವ 1-4), ಕತರ್�ೂಂ��
ಮ�ಯ�ಲ್ರುವದು (ವ 8), ಮತುತ್ ಅಂ�ಮ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ �ಾಗೂ ಬಹು�ಾನಗಳು (ವ
10). ಇವ�ಗಳ �ೕ� ಅವನು “ತನನ್ ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್ ಇ�ಟ್�ಾದ್�”. 1
5:1 “�ಾವ� ಬ�ಲ್ವ�”– �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಊ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಅದು
�ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ ಸತಯ್ದ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ �ಳುವ���ಾ�ತುತ್.
“ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಮ�” –ಎಂದ� ನಮಮ್ ಶ�ೕರಗಳು (ವ 4). ಅವ�ಗಳು �ಾಯುತತ್�
– ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರುವ ಮುನನ್ ಮರಣ ಬಂದ� (1 �ೂ�ಂಥ
15:51-52). ಆದ� “�ೕವ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಒಂದು ಕಟಟ್ಡ”, “�ತಯ್�ಾ�ರುವಂಥ ಮ�”
ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು �ೕ�ರುವ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕನು? ಈ ಅಥರ್ದ �ಷಯದ�ಲ್
��ಾ��ಾರ್ಯಗಳು ಇ�. �ೕ�ಾನ 14:2 ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ತಂ�ಯ ಮ�ಯನುನ್
ಅವನು ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು. �ಾ��ೕ ಇ�ರ್ 11:10; 13:14; ಪರ್ಕ 21:10-27;
ಲೂಕ 16:9 �ೂೕ��. ಅಥ�ಾ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ಸಮಯದ�ಲ್
��ಾವ್�ಗ��

�ೂ�ಯುವ

ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ

�ೕಹಗಳು

�ೌಲನ

�ಾ�ನ

ಅಥರ್�ಾ�ರಬಹುದು (1 �ೂ�ಂಥ 15:35-53). ಒಂದು�ೕ� “ಗು�ಾರವ�” ನಮಮ್ ಸದಯ್ದ
�ೕಹ�ಾ�ದದ್�, “ಮ�” ನಮಮ್ ಭ�ಷಯ್ದ �ೕಹ�ಾ��, ಅದು ಗು�ಾರದ �ಾ�
�ಾ�ಾಕ್�ಕವಲಲ್. 2
5:2 “ನರ�ಾಟ”– �ೂೕ�ಾ 8:23 �ೂೕ��. ಅ�ಲ್ �ೂೕ�ಾಟವ� “ನಮಮ್ �ೕಹಗಳ
��ೕಚ��ಾ�” ನ�ಯುತತ್�. ಆದದ್�ಂದ ಇ�ಲ್ ಅದು�ೕ ಆತನ ಅಥರ್�ಾ�ರಬಹುದು.

“ಧ���ೂಳುಳ್��”–ಎಂಬದು ಸಹ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ತನನ್ �ೕ� ಅಥ�ಾ ತನನ್ ಆತಮ್ದ �ೕ�
�ಾ��ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ��ಸುವದ�ಕ್
ಸ�ಾನ�ಾ�ರುವ ಪಟಟ್ಣವ� �ೕ� �ಾವ�ದೂ ಇಲಲ್. 3

5:3 ಇ�ಲ್ “�ತತ್�” ಎಂಬದು �ೕಹ�ಲಲ್ದ ಆತಮ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 4
5:4 ಇದರ ಅಥರ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಸದಯ್ದ �ೕಹ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು �ೂೕ�ಾಡುವ�ಲಲ್,
ಬದ�ಾ� �ೂಸ ಶ�ೕರ�ಾಕ್� �ೂೕ�ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ��. “ಧ���ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�” ಮತುತ್
“ಮತಯ್ರ್�ಾದದುದ್ ನುಂ��ೂೕ� �ೕವ��ಂ�ೕ ಉ�ಯುತತ್�” ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳು 1
�ೂ�ಂಥ 15:54 ರ�ಲ್ ನಮಮ್ �ೕಹಗಳ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ೕ�ರುವ
�ಾತುಗಳು ಸ�ಾನ�ಾದವ�ಗ�ಾ��. 5
5:5 ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ ��ಾರ್ಣ�ಾ��ಾದ್�, ನೂತನ ಸೃ�ಟ್ಗ�ಾ��ಾದ್� (ವ 17;
ಎ� 2:10). ನಮಮ್ �ೕ� ಪರ�ೂೕಕದ “��ಾಸವನುನ್” �ಾಕ�ೕ�ಂಬ �ಾರಣ�ಾಕ್��ೕ
ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ ಉಂಟು�ಾ��ಾದ್� (ವ 2) –

ಈ �ಾಸಸಥ್ಳವ� ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್

�ೂಂ��ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. �ೕ�ಾನ 6:39-40 �ೂೕ��.

“ಸಂಚ�ಾರ”– ಅಥ�ಾ “ಹೂ��” ಅಥ�ಾ “ಭರವ�”. ಇದರ ಮೂಲ ಅಥರ್ ಶರ್�ಧ್ಯ
ಹಣ – ಮುಂಗಡ�ಾಗ ಹಣ �ಾವ�ಸುವದು, ಖ�ೕ�ಯ ಉ�ದ ಹಣ ನಂತರದ�ಲ್
�ೂಡುವದು. �ಾ��ೕ 1:22; ಮತುತ್ ಎ� 1:14 �ೂೕ��. �ೕವರು ಈ ಸಂಚ�ಾರವನುನ್
ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಗೂ �ೂಡುವವ�ಾ�ದುದ್ �ಾನು ಅವ�� �ಾ�ರುವ ಎ�ಾಲ್
�ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ �ರ�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಅವರ ಭ�ಷಯ್ದ �ಾವ್ಸತ್ಯ್�ಕ್
ನ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಗುರು�ಾ��. �ೕವರು ತನನ್ ಮನಸುಸ್ ಬದ�ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�
ಮತುತ್ ತನನ್ ಸಂಚ�ಾರವನುನ್ �ಂದ�ಕ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ಾವ� �ೕ�ಸಲು
�ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ಲಲ್. ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಆತಮ್ವ�ನ್ೕ ನಮ� �ೂ�ಟ್ರುವದ�ಂದ
ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ೂಡುವ�ಾ� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ರುವ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ ಆತನು
���ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. 6-8
5:6-8 �ೌಲನ ಆತಮ್��ಾವ್ಸ ಮತುತ್ �ಳುವ��ಯ ಫ��ಾಂಶವ� �ೕವರ ಪರ್ಕಟ��ಂದ
ಬಂ�ತುತ್, ಇದನುನ್ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೂಂದಬಹು�ಾ��. 1 �ೂ�ಂಥ 2:9-16
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾವ� �ೂೕ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕಹ�ಾ�ಗ�ಾ�ರು�ಾಗ ಕತರ್ನು
ನಮಮ್ �ೂ�ಯ�ಲ್ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಆತನು
ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ತ್� – 13:5; ಮ�ಾತ್ಯ

28:20; �ೕ�ಾನ 17:20-23. ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು ಇನೂನ್ ಕತರ್�ೂಂ�� ಇಲಲ್ –
ಅಂದ� ಆತನ ಈ�ನ ಪರ�ೂೕಕದ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್ ಇಲಲ್. �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�
ಅವರು ಸತತ್ ನಂತರ ಆತನ ಪರ್ಸನನ್�� �ೂೕಗು�ಾತ್�. �ಾ��ೕ ���ಪ್ 1:23-24
�ೂೕ��. ಲೂಕ 23:46; �ೕ�ಾನ 17:24 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 7
5:7 4:18 �ೂೕ��. 9
5:9 ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್ಸನನ್�ಯನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವವ�ಾದದ್�ಂದ ಮತುತ್
�ರ್ಸತ್�ೂಂ�� �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಇರುವವ�ಾದದ್�ಂದ, ಅವರು �ಾವ �ೕ� �ೕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ
ಅದರ �ೕ� ಅ�ಾಧ�ಾದ ಪರ್�ಾವವ� ಇರ�ೕಕು. �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಅದು ಅವನ
�ೕ�ಸುವ �ೕ�ಯ �ೕ� �ೂಡಡ್ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೕ��. ಬದು�ರ� ಅಥ�ಾ ಸ�ತ್ರ�
ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ��ಚ್��ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ�ೕ ಅವನ
ಬಯ��ಾ�ತುತ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಚ್ಸುವವರು, ತಮಮ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳಳ್�ೕಕು
ಎಂಬ ಗು�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್�ಾವ ಮತುತ್ ಇತರರ
�ತ�ಾಕ್� �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ವ 15; 1 �ೂ�ಂಥ 9:19-23; 10:31 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಚ್ಸಲು ಇಷಟ್ಪಡ� ಇರುವವರು �ೕವರ
�ಜ�ಾದ �ೕವಕರಲಲ್. 10
5:10 �ೂೕ�ಾ 14:10-12; 2:6; 1 �ೂ�ಂಥ 3:13-15.

��ಾವ್�ಗಳು

ಪರ್�ಫಲಗ�� �ೕಗಯ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗ�� ತಕಕ್ ಪರ್�ಫಲಗಳನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ��ಚ್��ಲಲ್ದ �ಾಯರ್ಗ�� ಒಳ�ಾದ� ಅದಕೂಕ್ ತಕಕ್
ಪರ್�ಫಲಗಳನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್�. 11
5:11 “ಕತರ್ನ ಭಯ”– �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಭ�ತ್ ಮತುತ್ ಶರ್�ಧ್. �ೂೕ�ಾ 3:18;
ಆ� 20:11; �ೕತರ್� 34:11-14; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7 �ೂೕ��. ಮುಂಬರುವ
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ ಕು��ಾದ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಅವನ ಮನ�ಸ್�ೂಳ� ಬಂದವ�. ಇದು�ೕ ಅವನ
�ೕ�ಯನುನ್ ಬಹಳ�ಾ� �ರ್ೕ�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇತುತ್. 12
5:12 1:12-14; 3:1-3.

ಈ ವಚನದ�ಲ್ ಅವನು ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ರುವ

ತನನ್ ��ೂೕ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (11:13-15). ಅ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳು

ಅವನ�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡ�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯ�ದನು ಅಂದ�, ಅವನು �ಜ�ಾದ
ಅ��ಸತ್ಲನು
�ಾಗೂ
�ೕವರ
ಸತಯ್ಗಳ
�ೂೕಧಕರು
ಎಂದು
ಅವರು
ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು. ಆಗ �ೕವಲ �ಾಹಯ್ದ �ಾಯರ್ಗಳ
�ಚಚ್ಳಪಡುವ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕ�� ಅವರು ಸ��ಾ� ಉತತ್ರ �ೕಳಲು ಆಗು�ಾತ್ ಇತುತ್.
13

5:13 ಅವನ ��ೂೕ�ಗ�� ಅವ�� ಹುಚುಚ್ ���� ಎಂದು �ೕ�ದ�ೕ? ಅವನು
�ಲ���ಮ್ ಬು�ಧ್�ಲಲ್ದವ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂದು ಅ�ಲ್ದದ್
��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ದ�ೕ? (�ಾಕರ್ 3:21; ಅ�� 26:24; 1 �ೂ�ಂಥ 4:10 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವನು ಏ�ೕ ಆ�ದದ್ರೂ, ಅವನ ನಡ� ಅವ�� �ೕ� ಕಂಡು
ಬಂದರೂ, ಅ�ಲಲ್ವ� �ೕವ��ಾ� ಮತುತ್ ಅವ��ಾ� ಆ��ತ್ೕ �ೂರತು ಅವ��ಾ�ಯಲಲ್
ಎಂದು ಅವರು ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು. �ೕ�ಾನ 2:17 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 14
5:14

11�ೕ

ವಚನದ�ಲ್ರುವದ�ಕ್ಂತ

�ೂಡಡ್�ಾ�ರುವ

ಅವನ

�ೕ�ಯ

�ರ್ೕರ�ಯನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಅವನು �ೕವ��ಾ� ಮತುತ್ ಇತರರ
ಒ���ಾ� ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ಾಡಲು �ೕ� �ಾಧಯ್? �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ�ಯ �ಳುವ��,
ತನನ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಅದರ ಅನುಭವ (�ೂೕ�ಾ 5:5) �ರ್ೕರ�ಾಶ�ತ್�ಾ�ದುದ್ ಅವನನುನ್
�ೕವರ �ಲಸದ�ಲ್ ಮುನನ್��ತು. (ಲೂಕ 12:50 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��,
ಅ�ಲ್ಯೂ ಇ�ೕ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��). ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್
ಇರುವ �ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�ೂಳ� ಇದದ್ನು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ�ಯು
ಅವ�ೂಳ� ಇತುತ್. ಅವನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಅ�ೕನ�ಾ�ದದ್�ಂದ, �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ�ಗೂ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅ�ೕನ�ಾ�ದದ್ನು. �ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ� ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ,
�ರ್ಸತ್�� ಅವನ �ೕ� ಇದದ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ಾತರ್ ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಎ�ಾಲ್
ಮನುಷಯ್ರ �ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ರುವ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 1 �ೕ�ಾನ
4:10,19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಗ�ಾ 2:20 �ೂೕ��.

“ಒ�ಾತ್ಯ �ಾಡುತತ್�”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “ಒ�ಾಟ್�ಸುತತ್�”, “ಆ�ಾರ�ಾ��”,

“ಒಟುಟ್ಗೂ�ಸುತತ್�”,

“ಬಲವಂತ�ಾಡುತತ್�”,

“�ಾವ್�ೕನಪ�ಸುತತ್�’,

“ಉ�ತ್ೕಜನಪ�ಸುತತ್�”, “�ರ್ೕ�ೕ�ಸುತತ್�”. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ�ಯು ಈ ಎ�ಾಲ್
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುತತ್� ಎಂಬದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹ�ಲಲ್ ಆದ� ಬಹುಶಃ
ಇ�ಲ್ ಅದರ ಅಥರ್ “ಬಲವಂತ�ಾಡುತತ್�” ಅಥ�ಾ “ಉ�ತ್ೕಜನಪ�ಸುತತ್�” ಮತುತ್
“�ರ್ೕ�ೕ�ಸುತತ್�”.

“ಎಲಲ್��ೂೕಸಕ್ರ ಒಬಬ್ನು ಸತತ್ದದ್�ಂದ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�ಲಲ್��ಾ�
ಸತತ್ನು. ಅವ�ಲಲ್ರೂ ತಮಮ್ �ಾಪದ ��ತತ್ �ಾಯಲು ಅಹರ್�ಾ�ದದ್ರು. ಆತನು ಅವರ
�ಾಥ್ನದ�ಲ್ ತನನ್ �ಾರ್ಣವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು (ವ 19; �ೕ�ಾನ 1:29; 3:16; 1 ��
2:6; ಇ�ರ್ 2:9; 1 �ೕತರ್ 3:18; 1 �ೕ�ಾನ 2:2). ಆದದ್�ಂದ �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್
ಎಲಲ್ರೂ ಸತತ್ವ�ಾ�ದದ್ರು – ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸ�ಾತ್ಗ ಎಲಲ್ರೂ ಸತುತ್
�ೂೕದರು. �ಾನವರ ಬದ�ೕ ವಯ್�ತ್ ಮತುತ್ ಪರ್���� ಏ�ಾ��ೂೕ ಅ�ಲಲ್ವ�
�ಾನವ�ಗೂ ಆ�ತು. ಇದರ ಅಥರ್ �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ ರಕಷ್� �ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದಲಲ್.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಜನ��ಾ� �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ದದ್�ಂದ ಜನ�ಲಲ್ರೂ ರಕಷ್� �ೂಂ�ಲಲ್ –
ಅವರು �ೕವ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ಾನ�ಾಗ�ೕಕು (ವ 20). ಅವರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ�ೕಕು
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡ�ೕಕು (ಲೂಕ 13:3; �ೕ�ಾನ 3:36; 8:24;
ಅ�� 17:30). ಅವರು ಆತನ ಮರಣದ�ಲ್ “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ” ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು (�ೂೕ�ಾ
6:3). ಇಲಲ್�ಾದ� �ಾ�ಗೂ ರಕಷ್� �ಗುವ�ಲಲ್. �ೕವರು �ಾನವ�ಲಲ್ರನುನ್
ಕಷ್�ಸುವಂ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣವ� �ಾಧಯ್ವ�ಾನ್���, ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ
ಕಷ್�ಾಪ��ಾ� ಆತನ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವವರು �ಾತರ್�ೕ ರಕಷ್� �ೂಂದು�ಾತ್�.
“ಎಲಲ್��ೂೕಸಕ್ರ ಒಬಬ್ನು ಸತತ್ನು” ಎಂಬದರ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ೕ�ಂದ�,
�ೕವರು �ಾರನುನ್ ಆತ�� ಒ�ಪ್�ದ�ೂೕ ಅವ�ಲಲ್��ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ನು
(�ೕ�ಾನ 6:37; 17:6). ಅ�ೕಕ ಪಂ�ತರು ಈ �ಾಯ್�ಾಯ್ನದ ಪರ ವ���ಾದ್� (ಆದ�
ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್ರು ಇದರ ಪರ ವ��ಲಲ್). �ಾವ� �ಾವ��ೕ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವನುನ್
��ದು�ೂಂಡರೂ ಒಂದು �ಷಯ �ಾತರ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�� – ಆತನ�ಲ್ ನಂ���ಡುವವ��
�ಾತರ್�ೕ ಆತನ ಮರಣ�ಂದ �ೂ�ಯುವ �ತಯ್ವದ ಪರ್�ೕಜನಗಳು �ೂ�ಯುತತ್��ೕ
�ೂರತು ಎ�ಾಲ್ ಮನುಷಯ್�� �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್. 15

5:15 ಇ�ಲ್ �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣದ ಒಂದು ಮ�ಾ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್
�ೂೕಡಬಹುದು – �ಾವ್ಥರ್�ಂಬ ಬಂಧನದ�ಲ್ ��ಕ್�ೂಂಡು ಅದಕಕ್ನು�ಾರ
�ೕ�ಸು�ತ್ರುವ ಜನರ �ಾವ್ಥರ್�ಂಬ ಬಂಧನವನುನ್ ಮು�ದು ಅವರನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಕ�� ಗಮನಹರ� �ೕ�ಸುವವ�ಾಗುವಂ� �ಾಡುವದು. �ಾ��ೕ �ೂೕ�ಾ 14:9.
�ೌಲನ �ಷಯದ�ಲ್ ಈ ಫ��ಾಂಶವನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು (ವ 9). ನಮಮ್�ಲ್�ೕ
ಇ�ೕ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹು�ೕ? ಒಂದು�ೕ� ಇಲಲ್�ಂದ�, �ಾವ� ಆತನನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ��ೕ?

ನಮಮ್

ನಂ��ಯು

ಯ�ಾರ್ಥರ್�ಾ���ೕ?

ಆತನ

ಮರಣದ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ��ದ್ೕ� ಎಂದ� ಆತನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ�ಲ್ಯೂ
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ೂಂ��ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂಸ�ಾ�
�ೕ�ಸುವ ��ಾನ�ಾ�� (ವ 17; �ೂೕ�ಾ 6:4-7). �ಾವ್ಥರ್�ಂದ �ೕ�ಸುವದು
ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾಶನ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� �ೕ�ಸುವದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 10:37-39; ಲೂಕ 9:23; 14:26 �ೂೕ��. 16
5:16

�ೌಲನು

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ

��ಾವ್��ಾಗುವ

�ದಲು,

ಆ�ಮ್ೕಕ

�ಳುವ���ಲಲ್ದವ�ಾ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನೂನ್ �ೕ�, ಇತರರನುನ್ �ೂರ�ನ �ಾಯರ್ಗಳ
�ೕ� ಅ�ಯು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. �ೕ�ಾನ 8:15 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆದ�
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣದ ಅಥರ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು �ೂರ�ನ �ಷಯಗಳ �ೕ�
�ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವದನುನ್ ಬದ�ಾ��ತು. ಪರ್��ಬಬ್ರನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸಂಬಂಧದ
�ೕ�� �ೂೕಡುವಂ� ಅದು �ಾಡುತತ್�. 17
5:17 “�ೕ�ರ�ಾ�”–ಎಂಬ ಪದ �ಂ�ನ �ಾಕಯ್�ೂಂ�� ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂಂ��.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ವಯ್�ತ್ ನೂತನಸೃ�ಟ್�ಾ��ಾದ್�. ಆದದ�ಂದ ಸಹಜ�ಾ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್, ಇತರರ ಬ�ಗ್ ಮತುತ್ ತನನ್ ಬ�ಗ್ ಅವ��ರುವ ಆ�ೂೕಚ�ಯು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಬದ�ಾಗುತತ್�.

“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್”– �ೕ�ಾನ 17:20-21; �ೂೕ�ಾ 6:3,5; 8:1; 1 �ೂ�ಂಥ 1:1;
12:12; ಎ� 1:1,4 �ೂೕ��. “ನೂತನ ಸೃ�ಟ್ಯು” ಆ�ಮ್ೕಕ ಜನನದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್� (�ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3-8; �ೕತ 3:5; 1 �ೕತರ್ 1:23). ಇದನುನ್

ಅನುಭ��ರುವವರು �ಂ�ನಂ� ಇರುವ�ಲಲ್. �ಾವ್ಥರ್�ಾಕ್� �ೕ�ಸುವ ಮತುತ್ ಇತರರು
�ಾಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂೕಕದನು�ಾರ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳು
�ೂೕಗುತತ್�. ಹ�ಯ �ೕಚ�ಗಳು ಮತುತ್ ಉ�ದ್ೕಶಗಳು �ಾಗೂ ತತವ್ಗಳು
�ೂೕಗುತತ್�. �ೂಸ ಸತಯ್, ಅದಕಕ್ನು�ಾರ �ೕ�ಸಲು �ೕ�ಾದ �ೂಸ ಬಲ ಮತುತ್ �ೂಸ
ಬಯ�ಗಳು �ಾಗೂ ಉ�ದ್ೕಶಗಳು ಹೃದಯ�ೂಳ� ಪರ್�ೕ�ಸುತತ್�. ಇದು �ೕವಲ
�ೌಲನಂಥವ�� �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ “ಎಲಲ್�ಗೂ”
ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ��ದು�ೂ�ೂಳ್ೕಣ. 18
5:18 “�ೕವ�ಂದ�ೕ”– �ೕ�ಾನ 1:13; ಎ� 2:10; 4:24; �ಾ�ೂೕಬ 1:18.
ಜನರು �ೂಸ �ಾ�ಯನುನ್ �ರು� �ಾಕಬಹುದು ಆದ� ತಮಮ್�ಲ್�ೕ �ೂಸ �ೕವವನುನ್
ಸೃ�ಟ್��ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಇದು �ೕವಲ ಕಷಟ್ವಲಲ್, ಅ�ಾಧಯ್�ಾ��. �ದಲ�ಯ
ಸೃ�ಟ್ಯಂ��ೕ (ಆ� 1:1) ಇದನುನ್ �ಾಡಲು ಅವ�ಂದ ಆಗುವ�ೕ ಇಲಲ್.

“ಸ�ಾ�ಾನ”– �ೖ�ಗಳನುನ್ �ನ್ೕ�ತರ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು, ಮತುತ್ �ೕಪರ್ಡು��
�ಾಗೂ �ೖರತವ್�ಕ್ �ಾರಣ�ಾ�ರುವದನುನ್ ��ದು�ಾಕುವ�ಾ��. �ಾಪವ� ಜನರನುನ್
�ೕವರ �ೖ�ಗಳ�ಾನ್� �ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 5:10; �ೂ�ೂ 1:21). ಅವರ �ಾಪಗಳ
��ತತ್ �ೕವರ �ೂೕಪ ಅವರ �ೕ�ತುತ್ (�ೂೕ�ಾ 1:18. ಸಂ�ಾಯ್ 25:3; �ೕತರ್�
90:7-11; �ೕ�ಾನ 3:36 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). ಜನರನುನ್ ತ�ೂನ್ಂ��
ಸ�ಾ�ಾನಪ���ೂಳುಳ್ವ ಸಲು�ಾ� ಆತನು �ೂೕ���ೂಳುಳ್ವಂ� ಮತುತ್ ಆತ�ಂದ
�ೕಪರ್ಡುವಂ�
�ಾ�ದ
�ಾಯರ್ವನುನ್
ಬ�ಹ���ೂಳಳ್ಲು
ಮುಂ�ಾದನು.
�ೂೕಕ�ಾದಯ್ಂತ�ರುವ ತನನ್ ಜನರ �ಾಪಗ��ಾ� �ಾರ್ಣವನುನ್ �ೂಡಲು ತನನ್ ಒಬಬ್�ೕ
ಮಗನನುನ್ ಕಳು�ಸುವ ಮೂಲಕ ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ದನು (ವ 14 ರ ಸೂಚ�ಯನುನ್
�ೂೕ��). �ೕವರು “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ” ಜನರನುನ್ ತ�ೂನ್ಂ��
ಸ�ಾ�ಾನಪ���ೂಂ��ಾದ್� – ಎ� 2:16; �ೂ�ೂ 1:20,22. ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾ�ದವ�ಾ� ಆತನು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರಲು ತನನ್ �ೕವಕರನುನ್ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗ�ಗೂ
ಕಳು�ಸು�ಾತ್�. “ಸ�ಾ�ಾನ�ಷಯ�ಾದ �ೕ�ಯನುನ್ ನಮ� ಅನುಗರ್���ಾದ್�”
ಎಂಬದರ ಅಥರ್ ಇದು�ೕ ಆ��. 19
5:19 ತನನ್ �ೕವಕರು ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ ಸ�ಾ�ಾನದ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ �ೕವರು

ಅವ�� ಇ�ಲ್ ����ಾದ್�. 18�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೕವರು
“ನಮಮ್ನುನ್” ಸ�ಾ�ಾನಪ���ಾದ್�. ಈಗ ಅವನು �ೕವರು �ೂೕಕವನುನ್
“ಸ�ಾ�ಾನಪ�ಸುವದರ” ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಇದು ಭೂತ�ಾಲದ�ಲ್ ಇ�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ �ೕವರು ತನನ್ �ಾಗೂ ಭೂ�ಯ �ೕ� �ಾ��
�ೕ�ೂೕ ಅವ�� �ತಯ್�ಾದ �ನ್ೕಹ�ಕ್ �ೕ�ಾದ ಅ��ಾಯವನುನ್ �ಾ��ಾದ್�. ಆತನು
�ಾನವರ �ಾಪವನುನ್ ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಎ�ಸ�ಲಲ್. ಆತನ ಅವರ �ಾಪಗಳನುನ್
��ದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� �ಾ�ದನು (ವ 21; �ೕ�ಾನ 1:29; ��ಾಯ 53:5-6).
ಇದರ ಅಥರ್ ಎಲಲ್ರೂ ರಕಷ್� �ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್ ಆತನ ಬ��
ಬರುವವ�ಲಲ್ರೂ ರಕಷ್� �ೂಂದುವರು ಎಂಬ�ಾ��. ಜನ ರಕಷ್� �ೂಂದ�ೕ�ಾದ�
�ೕವರು ಅವ��ಾ� ಏನು �ಾ��ಾದ್�ೂೕ ಅದನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ತಮಮ್
ಭರವ�ಯನುನ್
ಇಡ�ೕಕು.
ಒಂದು�ೕ�
ಭರವ��ಡ�ಲಲ್�ಂದ� ಅವರು �ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 3:16,36). 20
5:20 ಸ�ಾ�ಾನಪ�ಸುವ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ೕವರ �ಾತರ್ವ� ಎರಡು �ೕ�ಯ�ಾದ್�� –
ನಮಮ್ �ಾಪಗ��ಾ� �ಾಯಲು ಆತನು ತನನ್ ಮಗನನುನ್ ಕಳು��ದನು ಮತುತ್ ಈ
ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾರಲು ಆತನು ತನನ್ �ೕವಕರನುನ್ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗ�� ಕಳು�ಸು�ಾತ್�. ಆದ�
ಜನರೂ ತಮಮ್ �ಾತರ್ವನುನ್ ��ಾ�ಸ�ೕಕು – “�ೕವ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ಾನ�ಾಗ�ೕಕು.”
ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಈ�ಾಗ�ೕ �ದಧ್�ಾ�ರುವ ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್
�ೂಂ��ೂಳಳ್�ೕಕು. ಇದು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ನಂಬುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�� ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. �ೌಲ (ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್
�ಾರಲು �ೕವರು �ಾರ�ನ್ೕ ಕಳು��ದರೂ ಅವ�ಲಲ್ರೂ) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
“�ಾಯ�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�”.
�ಾಯ�ಾ�
ಎಂದ�
ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನನುನ್
ಅಥ�ಾ
ಮ�ೂತ್ಬಬ್ರನುನ್ ಪರ್���ಸಲು ಮ�ೂತ್ಂದು ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೂೕಗುವವನು. ಅವನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ
ಅ��ಾರದ �ೕ�� �ಾತ�ಾಡುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ರ್� �ಾಡುವ�ಲಲ್. ತನನ್ನುನ್
ಕಳು��ದವನು ಏನು �ೕಳು�ಾತ್�ೂೕ ಅದ�ನ್ೕ ಆತನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್�ಾದ್�, ಆದ� ಆತನ �ಾಯ�ಾ�ಗಳು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಆತನ �ಾಮದ�ಲ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� �ಾಗೂ ಆತನ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವರ
ಮೂಲಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಜನ�ೂಂ�� ಮನ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�, �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� (“�ಮಮ್ನುನ್” ಎಂಬ ಪದ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಇಲಲ್. �ೌಲನು ಈ

ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ಯು�ತ್ರುವ �ೂ�ಂಥದ ��ಾವ್�ಗಳು ಆಗ�ೕ ಸ�ಾ�ಾನ
�ೂಂ�ದದ್ರು). ಜನರು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ೕವರು �ೕ� �ೕಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕ��. ���ಕ್ೕಲ 18:30-32 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 21
5:21 ಇ�ಲ್ �ಾಲುಕ್ ಪರ್ಮುಖ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. �ದಲ�ಯದು,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಪ�ಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 8:46; ಇ�ರ್ 4:15; 7:26; 1
�ೕತರ್

2:22;

1

�ೕ�ಾನ

3:5).

ಎರಡ�ಯದು,

�ೕವರು

ಅವನನುನ್

�ಾಪಸವ್ರೂ�ಯ�ಾನ್� �ಾ�ದನು – ಅಂದ�, �ೕವರು ಇ�ೕ �ೂೕಕದ �ಾಪವನುನ್
ಆತನ �ೕ� �ಾ�ದನು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎ�ಾಲ್ ಅಪ�ಾಧಗಳನುನ್ �ೂತುತ್�ೂಂಡು
ಅದ�ಕ್ ಕರ್ಯವನುನ್ �ಾವ��ದನು. ಆತ�ೕ �ಾಪ �ಾ�ರುವ�ಾ� �ೕವರು ಅದನುನ್
ಎ��ದನು.
�ಾನವನ
ಪರ್��ಂದು
�ಾಪ,
�ೂೕರ�ಾ�ರುವಂಥದುದ್,
ಭರ್ಷಟ್�ಾ�ರುವಂಥದುದ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾ�ರುವಂಥದುದ್ �ಾಗೂ ಇತ� �ೕ�ಯ
�ಾಪವ�ನ್�ಾಲ್ �ೕವರ ಪ�ತರ್�ಾದ ಮಗನ �ೕ� �ಾಕ�ಾ�ತು (ಇದರ ಬ�ಗ್
�ೕ���!). ಮೂರ�ಯದು, ಇದು “ನಮ�ೂೕಸಕ್ರ” (ವ 14; 1 �ೕತರ್ 3:18; 1
�ೕ�ಾನ 4:10). �ೕವರು ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಕಕ್�ಕ್ �ಾ�ದನು
ಆದದ�ಂದ ನಮಮ್ �ಕಕ್�ಕ್ ಏನೂ ಬರ�ಲಲ್. �ಾಲಕ್�ಯದು, ಇದರ�ಲ್ �ೕವರ
ಉ�ದ್ೕಶ�ೕ�ಂದ� ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕ�ವಂತ�ಾಗ�ೕಕು
ಎಂಬ�ಾ��. ಇದು �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡುವದರ (�ೂೕ�ಾ 3:21-26), ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� �ೂ�ಯುವ ಐಕಯ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್� (�ೕ�ಾನ
17:20-23; �ೂೕ�ಾ 6:3-8; ಎ� 1:1,4). �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ �ೕವರ �ೕ��ಾ��ಾದ್�
(1 �ೂ�ಂಥ 1:30; �ೂೕ�ಾ 3:21-24; ಅ�� 3:14). ��ಾವ್�ಗಳು ಆತ�ೂಂ��
ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್�,

ಆದದ್�ಂದ

ಆತನ�ಲ್

�ೕ�ವಂತ�ಾಗು�ಾತ್�

ಮತುತ್

�ೕವರ

ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಏ�ಾ��ಾದ್�ೂೕ, ��ಾವ್�ಗಳೂ ಅ�ೕ ಆ��ಾದ್�.

61
6:1 “ಆತ�ೂಂ�� �ಲಸ ನ�ಸುವವರು”– 5:20; 1 �ೂ�ಂಥ 3:9. �ೕವರ ಕೃ�

ಎಂದ� 5:21 ರ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ �ೕವರ ಕೃ��ಾ��. ಅದನುನ್ “ವಯ್ಥರ್�ಾ�”
–ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ಂದ� ಅದನುನ್ �ೕ���ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು
ಆದ� ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್ ಏನೂ �ಾಡ� ಇರುವ�ಾ��. ಇದಲಲ್� �ೕವನದ �ೕ�
�ಾವ��ೕ ಪರ್�ಾವ �ೕರದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಫ��ಾಂಶ�ಾ� ರಕಷ್� �ಗದ
�ಧದ�ಲ್ ಅದನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. ಈ �ಷಯ�ಕ್ ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡುವ
ಸಲು�ಾ� ಅವನು ��ಾಯ 49:8 �ಾಕಯ್ವನುನ್ ����ಾದ್�. ಇಂ�ೕ ರಕಷ್�ಯ �ನ –
�ೕವರ ಕೃ�ಯ ಇ�ೕ ಯುಗವನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ��. 3-10
6:3-10

�ೌಲನು

ತನನ್

�ೕ�ಯನುನ್

�ಾ�ಾ��ೂಳುಳ್ವ

�ಾಯರ್ವನುನ್

ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 1:12-14 �ೂೕ��. ಇದ�ಕ್ ಆತನು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್ ಇರುವದು, �ೂ�ಂಥದ ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಲವರು ಅಥ�ಾ ಅ�ೕಕರು, ಅವನನುನ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯ�ಾ��ಂದು �ರಸಕ್�ಸುವ�ೕ�ೂೕ ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ
ತ�ಾಪ್ದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೕ�ೂೕ ಎಂಬ ಭಯವನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�.
ಆದದ್�ಂದ ಅವನು ಅವರ ಮುಂ� ತನನ್ ಸವ್�ಾವ �ಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನುನ್
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವನು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರ �ೕವಕನು ಎಂಬದನುನ್ ಅವ�ಗ�ೕ
�ಾ�ೕತುಪ�ಸುತತ್�. 3
6:3 ಅ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು �ೌಲನ �ೕ�ಯನುನ್ ಕ�ಗ�ಸಲು �ಧರ್���ೂಂ�ದದ್ರು.
ಆದದ್�ಂದ �ಾ�ೕ ಅದನುನ್ ಕ�ಗ�ಸ�ಾರದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನೂ �ಧರ್���ೂಂಡನು.
4-5

6:4-5 1:8; 4:8-9; 11:23-29; 1 �ೂ�ಂಥ 4:9-13

�ೂಂ�� �ೂೕ��

�ೂೕ��. ಅವರು �ಾ�ಮ್�ಂದ ಅಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸ���ೂಂಡದುದ್, ಅವರು
�ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ಾ�ತುತ್. ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕರ �ೕ�ತಗಳನುನ್ �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ವರು ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡದುದ್ �ಜ�ಾ�ಯೂ
�ೂಡಡ್ ಪರ್�ಾದ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ದದ್ �ರ್ೖಸತ್ರು ಇವ�ಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ
ಕಣುಣ್ಗ�ಂದ �ೂೕ�ದದ್ರು. 6-7
6:6-7 ಈಗ ಅವನು �ೕವರ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಪರ್ಕಟಪ��ದ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು ಮತುತ್
ಅ��ಾರದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಈ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಪರ್��ಬಬ್ �ೕವಕನು �ೂಂ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು. ತನನ್

�ೕ�ತದ�ಲ್ದದ್ ಅಂಥ ಆ�ಮ್ೕಕ ಫಲ �ಾನು ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರ
�ೕವಕ ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ�� ಎಂದು ಅವನು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 7:16-20
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 7
6:7 “ಆಯುಧ”– ಅಥ�ಾ “ಸ�ಾರ್ಯುಧಗಳು” –ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಇದನುನ್ �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡಬಹುದು – 10:4; ಎ� 6:11-17. ಅವನ ಆಯುಧಗಳು ಕಪಟ ಮತುತ್ ವಂಚ�,
ಕೂರ್ರತನ ಮತುತ್ ಒರಟುತನ ಇಲಲ್�, �ೕ�ಯುಳಳ್ವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. �ೕ�ಯುಳಳ್ �ೕವರು
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೌಲನು ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕ��ಂದ ಉಪ�ೕ��ದನು
(1:12). 8-10
6:8-10 ಜನರು ಅವನ ಬ�ಗ್ ಏ�ೕ �ೕ�ದರೂ, ಎ�ಟ್ೕ ಕಷಟ್ಗಳು ಎದು�ಾದರೂ, ಅವನ
�ಾವ�ಗಳು ಏ�ೕ ಇದದ್ರೂ, ಬಡತನ�ದದ್ರೂ �ೕ�ಸ� ಅವನು ಕತರ್ನ �ೕ�ಯ�ಲ್
ಮುಂ� �ಾ�ದನು. ಎ�ಾಲ್ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ 5:14 ಅವನ �ಷಯದ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು �ಾ�ೕತುಪ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. 10
6:10 “ದುಃಖಪಡುವವ�ಾ�ದದ್ರೂ”– 2:4; 5:4; �ೂೕ�ಾ 9:2-3. ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್,
ಸ�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರನುನ್ ದುಃಖಪಡುವವರ�ಾನ್� �ಾಡಲು
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅ�ೕಕ �ಾರಣಗ��. ದುಃಖದ�ಲ್ದದ್ರೂ, �ೌಲನು ತನನ್
ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಸಂ�ೂೕಷದ ಬು�ಗ್ಯನುನ್ ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು –
2:3; 7:4; �ೂೕ�ಾ 5:11; 4:17; ಗ�ಾ 5:22.

“ಬಡವರು”– ಅ�� 3:6; ಲೂಕ 6:20; 1 �� 6:6-9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ೌಲ�� ಅ�ೕಕ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳು �ಾಗೂ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳು ಇದದ್ವ�, ಒಂದು�ೕ� ಅವನು
ಬಯ�ದದ್� ಬಹಳ ಹಣ ಸಂ�ಾದ� �ಾಡಬಹು�ಾ�ತುತ್. ಆದ� ತನನ್ ತ��ಡುವಷುಟ್
�ಾಗವ� ಇಲಲ್ದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಅವನು
�ಾ��ೂಂಡನು (ಮ�ಾತ್ಯ 8:20). ಆದದ�ಂದ ಅವನು ಅ�ೕಕರನುನ್ ಹಣ ಮತುತ್
ಆ�ತ್ಯ�ಲ್ ಅಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ತಯ್�ಾದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳ�ಲ್ “ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರ�ಾನ್�”
�ಾ�ದನು. 8:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ಏನೂ ಇಲಲ್ದವರೂ”, “ಎ�ಾಲ್ ಇದದ್ವರೂ”– ���ಪ್ 3:8; ಮ�ಾತ್ಯ 19:27; 1

�ೂ�ಂಥ 3:21-22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 11-13
6:11-13 ಹೃದಯವ� ��ಾಲ�ಾಗುವದು ಎಂದ� ಹೃದಯ�ೂಳ� ಸಥ್�ಾವ�ಾಶ
�ಾಡುವ�ಾ��. ಅದು �ರ್ೕ� ಮತುತ್ �ಾಳ�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್� – 7:2-3.
ಸಹಜ�ಾ� �ರ್ೖಸತ್ರ ಹೃದಯಗಳು ಇಕಕ್�ಾಟ್�ರುತತ್� ಮತುತ್ ���ಾ�ರುತತ್�. ಅವ��
ಸಂಬಂ��ದ �ಾಯರ್ಗ�� �ಾತರ್�ೕ ಅವ�ೂಳ� ಅವ�ಾಶ ಇರುತತ್�. ���ಪ್ 2:4,21
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 14-18
6:14-18 �ೌಲನು ಈಗ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್� –
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವ�� ��ೕಷ ಜನ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರು
ಅದರ ಪರ್�ಾರ�ೕ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಧ�ೕರ್ 7:3-6; 1 �ೕತರ್ 2:9-12; �ೕ�ಾನ
17:6-10,17-19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 14�ೕ ವಚನವ� ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ��
ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಾಗೂ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ಯೂ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂಥ ತತವ್ವನುನ್
�ೂಡುತತ್�. ಅವರು ಅ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಹ�ತ್ರದ ಸಂಬಂಧದ�ಲ್
ಇರ�ಾರದು.

“�ೕ���ೂಂ��ಾದ್�”– ಅಂದ� ಹುದು�ಾದ ಗು� ಮತುತ್ �ಲಸದ�ಲ್ �ಾವ� ಒ�ಾಟ್�
�ೕ��ದ್ೕ� ಎಂಬ ಅಥರ್�ಾ��. ಧ�ೕರ್ 22:10 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೂಗವನುನ್ �ೂತುತ್�ೂಂ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 11:28-29), ಆದದ್�ಂದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವ�ೂಂ�� ಅವರು �ೕರ�ಾರದು. ಇದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
��ಾವ್�ಗಳು �ಾಗೂ ಅ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು� ಮದು�ಯನುನ್ ��ೕ�ಸುತತ್� (�ಾ��ೕ 1
�ೂ�ಂಥ 7:39; ಎಜರ್ 9:1-2; �� 13:23-27; ಮ�ಾ� 2:12 ಸಹ �ೂೕ��).
�ಾ��ೕ ಸುಳುಳ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಅಥ�ಾ ಸತಯ್�ೕದದ
�ಲವ� ಮೂಲಭೂತ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ಯುವವ�ೂಂ�� �ೕರ�ಾರದು ಎಂಬದನೂನ್
�ೕಳುತತ್�. �ೌಲನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅ��ಾವ್�ಗಳು �ಲಸ �ಾಡುವ ಸಥ್ಳದ�ಲ್
��ಾವ್�ಗಳು �ಲಸ �ಾಡ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಅ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಲಸ�ಕ್ ಕ�ಯ�ಾರದು
ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಲಲ್. ಇದಲಲ್� ಅವರು ಅ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ��ನ ಎ�ಾಲ್ ಸಂಪಕರ್ಗಳನುನ್
ಕ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್ (1 �ೂ�ಂಥ 5:9-10). �ೌಲ�ೕ

ಅ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� �ಲುಲ್ವ ಸಲು�ಾ� ಅವರ ಸಹ�ಾಸದ�ಲ್ದದ್ನು (1
�ೂ�ಂಥ 9:19-23. ಮ�ಾತ್ಯ 11:19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಆದ� ಇ�ಲ್
ಅ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಹ�ತ್ರದ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್� ಮತುತ್ ಹುದು�ಾದ ಗು�ಗಳನುನ್ ಅಂದ�
ಸತಯ್�ೕದದ ತತವ್ಗ�ೂಂ�� �ಾ��ೂಳುಳ್ವಂಥ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಅಥ�ಾ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ��ಾವ್�ಗ��ರುವ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�� �ೂಂದ�ಪ�ಸುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
��ೕ���ಾದ್�. ಈ ತತವ್�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ಾವ ��ಾವ್��ಾದರೂ ನ�ದು�ೂಂಡ�
ಅವನು �ೂಂದ�ಯನುನ್ ಆ�ಾವ್�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳು ಅ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ��
�ೕರುವದು ಎಷುಟ್ ಮೂಖರ್ತನ�ಾ�� ಮತುತ್ ತ�ಾಪ್�� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು
�ೌಲನು 14-16 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಐದು ಪರ್�ನ್ಗಳನುನ್ �ೕ��ಾದ್�. �ಾಯರ್ಗಳು
ಮತುತ್ ವಯ್�ತ್ಗಳು ತಮಮ್�ಲ್ ಹುದು�ಾದ �ಷಯಗಳು ಇಲಲ್�ರು�ಾಗ ಸ�ಾನ� ಇರುವ
�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು. ತನನ್ ಜನರು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ದುಷಟ್ತನ ಮತುತ್ ದುಷಟ್�ಂದ
ದೂರ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ಆ��ಾ�� (ವ 17). 15
6:15 “�ಳಕು”– ��ಾವ್�ಗಳು �ಳ�ನ�ಲ್�ಾದ್�, �ಳಕನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ಳ�ನ ಮಕಕ್�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:14; �ೕ�ಾನ 3:21; 8:12; ಎ� 5:8; 1 �ಸ
5:5). ಅ��ಾವ್�ಗಳ ಪ��ಥ್�ಯು ಇ�ಲಲ್ವ�ಗ�� �ರುದಧ್�ಾ�ರುತತ್� (�ೕ�ಾನ
3:19; ಎ� 6:12; 1 �ೕ�ಾನ 2:9,11). �ೕ�ರು�ಾಗ ಅವರು ಇಂಥ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್
�ಾ��ಾಗ�ೕ�ೕ?

“��ಯಲ್”– ಈ �ಸರು ಇ�ರ್ಯ ಪದ�ಂದ ಬಂ�ದುದ್ ಅಹರ್��ಲಲ್ದವನು ಮತುತ್
ದುಷಟ್ನು ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್�ಾ��. �ೌಲನು ಈ �ಸರನುನ್ �ೖ�ಾನ��
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ೕ��ಾದ್�, ಅ��ಾವ್�ಗಳು
�ೖ�ಾನ�� �ೕ��ಾದ್� (ಎ� 2:2; �ೕ�ಾನ 8:44). �ೕ�ರು�ಾಗ ��ಾವ್�ಗಳು
ಅ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� �ೕರುವದರ ಬ�ಗ್ ಕನಸು �ಾಣುವ�ಾದರೂ �ೕ�? 16
6:16 ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ ಆಲಯ�ಾ��ಾದ್� (1 �ೂ�ಂಥ 3:16; 6:19; ಎ�
2:21-22).

ಅ��ಾವ್�ಗಳು

�ಜ�ಾದ

�ಗರ್ಹಗಳನುನ್

ಅಥ�ಾ

ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್

�ಗರ್ಹಗಳನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� (ಎ� 5:5) ಅಥ�ಾ ತಮಮ್�ನ್ೕ �ಗರ್ಹಗಳ�ಾನ್�

�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ೕ�ರು�ಾಗ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ರುವ ಇಬಬ್�ಬಬ್ರ ನಡು�
�ೂಂ�ಾ���ರಲು �ೕ� �ಾಧಯ್? �ೕವರ ಆಲಯ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್
�ವ�ಸಲು �ೌಲನು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಲವ� ವಚನಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್� –
�ಾಜಕ 26:11-12; �� 32:38; ���ಕ್ೕಲ 37:27. 17-18
6:17-18 ಈ �ಾಗ�ಕ್ ಯುಕತ್�ಾದ ಮು�ಾತ್ಯವನುನ್ �ೂಡುವ ಸಲು�ಾ� �ೌಲನು
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ವಚನಗಳನುನ್ ಸೂ���ಾದ್�. ಅವನು ��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ಾವ
ಒಂದು ವಚನವನೂನ್ ���ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ��ಾಯ 52:11-12; 2 ಸಮು 7:14; ��
31:9;

��ಾಯ

43:6

ವಚನಗಳು

ಆತನ

ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ದದ್ವ�

ಅ�ನ್ಸುತತ್�.

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪ�ಶುದಧ್ ಜನ�ಾ�ರಲು ಬಯಸುವವರ ಎದು�ನ�ಲ್ ಆತನು ಇ�ಟ್ರುವ
ಮಹ�ಾದ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. ಅವರು �ೂೕಕದ ಅ�ೂಯ್ನಯ್� ಮತುತ್
ಸಂ�ೂೕಷಗಳನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಆದ� ಸವರ್ಶಕತ್�ಾದ �ೕವರ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯನುನ್
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅ�ೕಕ ಜನರು ಎರಡನೂನ್ �ೂಂದಲು ಬಯಸು�ಾತ್� ಆದ� ಅದು
ಅ�ಾಧಯ್ (�ಾ�ೂೕಬ 4:4).
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7:1 �ೕವರ ಮಹ�ಾದ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು �ಾವ� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕಳುವ �ದ�ೕ ಇ�ದ್ೕವ�
ಎಂಬ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನಮ� ಅ�ನ್ಸ�ಾರದು. �ೕವರು ನಮ� ತನನ್ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�
ಮತುತ್ ತನನ್ ಕೃ�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� �ಾವ� ಅವ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು
ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾಗ�ೕಕು �ಾಗೂ ಆತನು ಬಯಸುವಂ��ೕ ಪರ್�ಯ್ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು
ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ ಜನ�ಾಗ�ೕಕು. �ೂೕ�ಾ 12:1-2; 1 �ೂ�ಂಥ 15:58; ಎ�
4:1; �ೂ�ೂ 3:1; �ೕತ 2:11-14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಾಯ�ಾ�ಯು ನಮ� �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ಾವ� ಪ�ಶುದಧ್�ಯ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾಗುವ
ಗು�ಯ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು (�ಾ��ೕ 13:9,11 �ೂೕ��. “ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ” ಬ�ಗ್
ಮ�ಾತ್ಯ 5:48 �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). ಆತನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾವ� ಅಧರ್ ಅಥ�ಾ
ಮು�ಾಕ್ಲು �ಾಗ �ಾತರ್�ೕ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಆತನು �ೕ�ಲಲ್ – �ಾಕಂದ�
ಅದು ಅಧರ್ ಅಥ�ಾ ಮು�ಾಕ್ಲು �ಾಗ ಅಪ�ಶುದಧ್�ಯನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸುವದ�ಕ್

ಸ�ಾನ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕದ �ೕ� �ೕ��ದ �ಾ��ೕ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�
�ೕ�ಸ�ೕ�ಂಬದು ನಮಮ್ ಗು��ಾ��. ಸಂಪ�ಣರ್�ಯ ಗು�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವದು
ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾ�ಸುವದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಸಮವಲಲ್. ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�
�ೕಳುವ�ಾದ�, �ೂೕಕವ� ಮ�ನ�ೂಂ�ರುವ ಸಥ್ಳ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದ�ೂಳ� �ೕ�ಸುವ
��ಾವ್�ಗಳು ಸುಲಭ�ಾ� ಮ�ನ�ೂಳುಳ್ವ �ಾಧಯ್���. �ೕ�ಾನ 13:10 �ೂೕ��.
�ಾ��ೕ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಪದ ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್� ಅದು ಸುಲಭ�ಾ� ಅವ��
ಉರು�ಾ�ರುತತ್�. �ೂೕ�ಾ 7:18; ಗ�ಾ 5:16-17; 1 �ೕ�ಾನ 1:8 �ೂೕ��.
“ಪ�ಪ�ಣರ್�” ಮುಂದುವ�ಯುವ ��ಾನವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಈಗ ನ�ಯು�ತ್ರುವ
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಒಂದು ಕಷ್ಣದ�ಲ್ �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಪ�ತರ್�ಯನುನ್
��ಧ್� ತರುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ�ೕ �ಾಡುವದನುನ್ ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್
�ೂೕ�� – ಅದು �ಾವ��ೂೕ ಅ�ಾಯ್ಸ�ಾ�ದುದ್ ಅವರು ��ಕ್�ಯ�ಾ� ಅದನುನ್
�ೂಂ�ಲಲ್. 1 �ೂ�ಂಥ 9:27; �ೂ�ೂ 3:5; 1 �ೕ�ಾನ 3:3 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅಂಥ �ಾಯರ್ವನುನ್ ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಬಲ�ಂದ �ಾಡಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ 8:13; ಗ�ಾ 5:16. �ೕ�ಾನ 17:17-19 ರ�ಲ್
ಶು�ಧ್ೕಕರಣದ ಮತುತ್ �ಾಜಕ 20:7 ರ�ಲ್ “ಪ�ಶುದಧ್�ಯ” �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.

“�ೕವರ ಭಯ”– 5:11; 1 �ೕತರ್ 1:17 �ೂೕ��. �ೕವರ ಭಯವ� ನ�ಮ್ಳ�
ಪ�ತರ್�ಯನುನ್ ��ಧ್� ತರುವ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�� (�ೕಬ
28:28; �ೕತರ್� 34:11-14). 2-3
7:2-3 6:11-13 �ೂೕ��. 4
7:4

“ಸಂ�ೂೕಷ”– ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅವನ ಸಂ�ೂೕಷ�ಕ್ �ಾರಣ�ೕ�ಂದ�

�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳು ನಂ��ಯ�ಲ್ ದೃಢ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್
�ಾಕಯ್ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂಬ �ಷಯ�ಾ��. 5

�ೕವರ

7:5 �ೌಲನು, ಪರ್�ದಧ್ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�ದದ್ರೂ ಕಲಹ, ಸಂಕಟ ಮತುತ್ ಭಯದ ��ತತ್
ಉಪಶಮನ�ಲಲ್� ಇದದ್ನು (2:13). 6
�ೂೕ��. �ೕತನು �ೂ�ಂಥ�ಕ್ ಬಂ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಮ��ೂನಯ್ದ
�ಾವ��ೂೕ �ಾಗದ�ಲ್ �ೌಲನ ಬ�� ಬಂದನು. 8
7:6 1:3-4

7:8 2:3-4

�ೂೕ��. ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ ಅ�ಾಯದ�ಲ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು

���ದದ್�ಂದ ಅವ�� ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾದ, ಅವರನುನ್ �ೂೕ�ಸುವಂಥ ಪತರ್ವನುನ್
ಬ�ದನು. ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ ಅವನು ಅವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವರು �ೕವರ
ಸತಯ್ದ�ಲ್ ದೃಢ�ಾ� �ಲುಲ್ವದನುನ್ �ೂೕಡಲು ಬಯ�ದನು. �ರ್ೕ� ದುಬರ್ಲ ಮತುತ್
�ಾವ�ಕವಲಲ್. ಇತರರು �ಾತುಗ�ಂದ ತಮಮ್ನುನ್ �ಾಳು�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ರ್ೕ�
ಅನುಮ�ಸುವ�ಲಲ್. 9
7:9 �ೌಲನ ಪ�ರ್��ಂದ ಅವ��ಾದ �ೂೕವ� ಮತುತ್ ದುಃಖ ಒ�ಳ್ಯ ಫ��ಾಂಶವ�ನ್ೕ
�ೕ�ತು – ಅವರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟಟ್ರು. ಅವರು �ಲವ� ದುಷಟ್ತನಗಳನುನ್ �ಾ��ದರು,
ತ�ಾಪ್ದ �ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ತಯ್��ದರು ಮತುತ್ �ಂ�ಂ��ಂತಲೂ
ಪ�ಣರ್ಹೃದಯ�ಂದ �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಂಡರು. 10

��ಾಚ್�

7:10 “�ೕವರ��ಾತ್ನು�ಾರ”– ದುಃಖವ� �ೕವರು ಉಂಟು�ಾಡುವ ದುಃಖ�ಾ��, ಆ
ದುಃಖವ� �ೕವ�ಾತಮ್�� ದುಃಖವನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುವ�ಾ�� (ಎ� 4:30). ಇಂಥ
ದುಃಖ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುವವರು ಆತನನುನ್ ದುಃಖಪ�ಸುವ ಮತುತ್ �ೂೕ�ಸುವಂಥ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಟುಟ್ �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. “�ೂೕಕ�ೕ��ಾದ” ದುಃಖವ�
�ೕವ�� ಸಂಬಂಧಪ�ಟ್ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಜನ�� ಸಂಬಂಧಪಟಟ್�ಾದ್��. ಅದ�ಕ್ �ಾರಣ
ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ ��ಾ��ಾ�ರುವದು ಅಥ�ಾ ಒಬಬ್ನು ತನನ್ �ಾಗರ್ದ�ಲ್
ಜಯಗ�ಸ�ಾಗ� �ಫಲ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೕದ� ಅಥ�ಾ ಒಬಬ್ನು �ಾವ��ೂೕ
ಒಂದು �ಾಪದ�ಲ್ �ದುದ್ ಅದರ�ಲ್�ೕ ಮುಂದುವ�ಯಲು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು,
ಇ�ಾಯ್�. �ಲ���ಮ್ ಅದ�ಂದ ಪ��ಾಪ ಉಂ�ಾಗುತತ್� ಆದ� �ಜ�ಾದ �ಾನ�ಾಂತರ
ಉಂ�ಾಗುವ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 27:3-5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ೂೕಕ�ೕ�ಯ
ದುಃಖವ�ಳಳ್ವರು �ಾಪ �ಾಡುತತ್�ೕ ಮುಂ� �ಾಗು�ಾತ್�. �ೂೕಕದ �ಾಯರ್ಗಳು
ಮರಣ�ಕ್ ಅಂದ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ�ಕ್ ನ�ಸುವ �ಾ� ಇದು ನಮಮ್ನುನ್ ಮರಣ�ಕ್
ನ�ಸುತತ್�. 11
7:11 �ೕವರ��ಾತ್ನು�ಾರ�ಾದ ದುಃಖ ಮತುತ್ �ಾನ�ಾಂತರದ �ಾಯರ್ವ� ಒ�ಾಟ್�
�ೕ� �ಾಯರ್�ಾಡುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��. “ಆ �ಾಯರ್�ಕ್ �ೕ�ದವರಲಲ್” ಎಂಬದು
2:5-7 �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 12

�ೂೕ��. “ನಮ� ��ೕಯ�ಾ��ದ್ೕ�ೂೕ” ಅಂದ� �ೕವರ ಸತಯ್ಕೂಕ್
��ೕಯ�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ��. ಇದು �ೌಲ�� ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಷಯ�ಾ�ತುತ್. 13-16
7:12 2:9

7:13-16

��ಾವ್�ಗಳು

ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು

�ೕ�

ಸಂ�ೖಸಬಹುದು,

��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಒಬಬ್�ಂದ ಒಬಬ್ರು �ೕ� ಸಂ�ೂೕ�ಸಬಹುದು
ಎಂಬದ�ಕ್ ಈ ವಚನಗಳು �ದಶರ್ನ�ಾ��. ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್�ಕ್ ಬಂದವರು ಸತಯ್ದನು�ಾರ
ನ�ಯು�ಾಗ ಅವರನುನ್ ಕತರ್��ಾ� �ದದ್ವರ ಹೃದಯದ�ಾಲ್ಗುವ ಸಂ�ೂೕಷವನೂನ್
ಅವ� �ೂೕ�ಸುತತ್� – 3 �ೕ�ಾನ 3,4.

81-5
8:1-5 ಮ��ೂನಯ್ದ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಗಳು (���ಪ್ ಮತುತ್ �ಸ�ೂ�ಕದ�ಲ್ರುವ ಸ�ಗಳೂ
�ೕ��) �ೂಡುವ ಕೃ�ಯನುನ್ ಅದುಭ್ತ�ಾ� ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ವ� – �ೕವರು ಆ
ಸ�ಗ�� ಈ “ಕೃ�ಯನುನ್” �ೂ�ಟ್ದದ್ನು (ವ 1). ಅ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರು ಬಹಳ
ಬಡವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಹಲ�ಾರು ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಂ�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.
ಅವರು “ತಮಮ್�ಲ್ ಸಮೃದಧ್�ಾದ ಸಂ�ೂೕಷ�ದದ್�ಂದ” �ೂಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. �ೌಲನು
ಅವ�� �ೂಡ�ೕ�ಂದು ಒ�ಾತ್ಯಪ��ರ�ಲಲ್. ಅವರು �ಾ�ಾ��ೕ ಆಸ�ತ್�ಂದ
�ೂಡಲು ಅನುಮ�ಸುವಂ� ಅವನನುನ್ �ೕ��ೂಂ�ದದ್ರು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಜನ�� �ೂಡುವದು �ಜ�ಾ�ಯೂ “�ೌ�ಾಗಯ್�ಾ���ೕ” �ೂರತು
�ೂ�ಯಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ರು. ಈ �ೕಶದ�ಲ್ ಮತುತ್
�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಗಳು ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಈ ಸತಯ್ವನುನ್
ಅ�ತು�ೂಳುಳ್�ಾಗ �ಾಗೂ ಇದರನು�ಾರ ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾಗ ಸ�ಗಳ�ಲ್ �ಾಗೂ
�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೕಶಗಳ�ಲ್ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು ���ಾ�ರುತತ್�. 1
8:1 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯ ಮತುತ್ ಮುಂ�ನ ಅ�ಾಯ್ಯವ� �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ದದ್ ಬಡವರು
ಮತುತ್

ಅಗತಯ್�ಯ�ಲ್ರುವವ�� �ೂಡಲು ದರ್ವಯ್ಗಳನುನ್ ಕೂ��ದದ್ರ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್�. 1 �ೂ�ಂಥ 16:1-4 �ೂೕ�ೕ�. ಆದ� ಸಥ್�ೕಯ�ಾದ ಈ
�ಷಯವನುನ್ ಬ�ಯುವದರ�ಲ್ �ೌಲನು ಹುದು�ಾ� �ೂಡುವದರ ಕು��ಾದ �ಲವ�
ಅದುಭ್ತ�ಾದ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಬ���ಾದ್�.

“ಮ��ೂೕನಯ್ದ ಸ�ಗಳ�ಲ್ �ೕವರ ಕೃ�ಯು �ೂೕ�ದ ಬ�ಯನುನ್ �ಮ�
��ಸು�ತ್ೕ�”– “�ೕವ� ಬು�ದ್ ಕ�ಯ�ೕ�ಂದು �ಮ� ��ಸು�ತ್ೕ�” ಎಂದು ���
ಆವೃ�ತ್ಯ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ��, ಇದು 400 ವಷರ್ಗಳ �ಂ�ನ ಓದುಗ�� ಬಹಳ
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�

ಅಥರ್�ಾಗುವ

�ಷಯ�ಾ�ತುತ್,

ಆದ�

ಆ�ನ

�ಾಲದ

ಆಂಗಲ್ದ

ಪ�ಚಯ�ಲಲ್�ರುವ ಈ�ನ ಜನ�� ಅಥರ್�ಾಗುವ�ಲಲ್. ��� ಆವೃ�ತ್ಯ 2 �ೂ�ಂಥ
ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೕ� ಹಲ�ಾರು �ಾಕಯ್ಗ�� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾನಯ್ ಓದುಗನು
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ಾವ� �ೂರ ತಂ�ರುವ ಸು�ಾರ�ಯ ಆವೃ�ತ್ಯು
ಅಥರ್ಗಳನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್� ಎಂದು ��ೕ�ಸು�ತ್ೕ�.
5

8:5 ಅವರು �ೌಲನ ��ೕ�ಗೂ �ೕ�ದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು.
ಅವರು

ಹಣ

�ೂ�ಟ್ದುದ್

�ಾತರ್ವಲಲ್,

ಬಹಳ

�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�,

ತಮಮ್�ನ್ೕ

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕವ�� ಒ�ಪ್�ದರು ಮತುತ್ ಕತರ್ನ �ೕವಕರು �ಾವ��ೕ �ಲಸವನುನ್
�ಾಡಲು �ೕ�ದರೂ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ತಮಮ್ನುನ್ ಮತುತ್ ತಮ�ರುವದನುನ್ �ೕವ��
�ೂಡಲು ಅವರು ಬಹಳ ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು. �ೂೕ�ಾ 12:1-2 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 6
8:6 �ೕತನು �ೂ�ಂಥ�ಕ್ �ೂೕ�ದದ್ನು (7:6). ಈಗ �ೌಲನು ಅವನನುನ್ ಮ�ೂತ್�ಮ್
ಕಳು�ಸುವ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ವ 16-18).

“�ೕ�ಸ�ೕಕು”– �ೂ�ಂಥದವರು �ಾವ� �ೂಡುವ�ಾ� �ೕ�ದ ಹಣವನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ�
�ೂ�ಟ್ರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಅವ�ಂದ ಸುಲಭ�ಾ� �ೂಡಲು �ಾಧಯ್�ದದ್ ಹಣವನುನ್
�ೂ�ಟ್ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್� (9:5). 7
- 8:7 1 �ೂ�ಂಥ 1:5-7. 8
8:8 “ಆ�ಾರೂಪ�ಾ� �ೕಳ�”– �ೂಡ�ೕಕಂಬ ಬಯ�ಯು ಹೃದಯ�ಂದ ಬರ�ೕಕು
ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ��ಾನ್� ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೕವ�� ಒ�ಾತ್ಯ�ಂದ ಅಥ�ಾ
ಮನ�ಸ್ಲಲ್� �ೂಡುವಂಥದುದ್ �ೕಡ (9:7). �ರ್ೕ��ಂದ �ೂಡುವ�ಾದ� �ಾತರ್
ಆತ�� ಅದು ��ಚ್��ಾ�ರುತತ್�. �ೂಡುವದು ಒಬಬ್�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�

ಯ�ಾಥರ್�ಾದ �ರ್ೕ� ಇ��ೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ��ಯಲು �ಾಡುವ
ಪ�ೕ��ಾ��. ಇದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಸತಯ್�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ೂಡ� ಇರುವ
ವಯ್�ತ್, ಏ�ೕ �ೕ�ಸ� ಅಥ�ಾ ಏ�ೕ �ೕಳ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸದವ�ಾ��ಾದ್�.
�ೌಲನು,

�ೂಡುವದರ

�ಷಯದ�ಲ್

ಆ�ಗಳನುನ್

�ೂರ�ಸುವ

ಬದಲು,

ಮ��ೂನಯ್ದವರ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ ಅವ�� ��ಯಪ��ದನು. 9�ೕ ವಚನದ�ಲ್
ಅವನು ಇನೂನ್ �ೂಡಡ್�ಾದ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ ����ಾದ್�. 9
8:9 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅಳ�� ತಕಕ್ಂ� ಪ��ರ್�ಾ� �ೂಡುವ ಕೃ�ಯನುನ್
�ೂಂ��ಾದ್�. �ರ್ೕ��ಂದ ಆತನು ತನ�ದದ್ ಎಲಲ್ವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. ಮತುತ್ ಆತ�ೕ
ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ�� �ಾದ��ಾ��ಾದ್�.

“ಆತನು ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ದದ್ನು”– �ೕ�ಾನ 1:1-3; 17:5; �ೂ�ೂ 1:16; ಇ�ರ್
1:2.

“ಆತನು ಬಡವ�ಾದನು”– ಲೂಕ 2:7; ಮ�ಾತ್ಯ 8:20; 17:27; 27:46; ���ಪ್
2:6-8; ��ಾಯ 53:2-6. ಇದು “�ಮ�ಾ�” ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ��ಾ�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ��ದನು ಮತುತ್ ತನನ್�ನ್ೕ ನಮ�ಾ� ಅ�ರ್�ದನು – �ೕ�ಾನ
10:11-18; ಗ�ಾ 2:20. �ಾವ� “ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾಗ�ೕ�ಂದು” ಆತನು ಬಯ�ದನು –
ಈಗ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ ಹಣ ಇಲಲ್� ಇರಬಹುದು, ಆದ� ಮ�ಾತ್ಯ 19:28-29;
�ೕ�ಾನ 14:2-3; �ೂೕ�ಾ 8:17; 1 �ೂ�ಂಥ 3:21-23; ಎ� 1:3,7,8; 1 �ೕತರ್
1:4; ಪರ್ಕ 21:7 ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾದ ��ೕಪಗಳು ನಮಮ್�ಾ��. “ಆತನ
ಬಡತನ�ಂದ�ೕ” ಇ�ಲಲ್ವ� �ಾಧಯ್�ಾದವ� – ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಗಳ
�ಾಥ್ನದ�ಲ್ ತನನ್ �ಾರ್ಣವನುನ್ �ೂಡುವ ಸಲು�ಾ� ತನ�ದದ್ ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ೂಡ�
�ೂೕ�ದದ್� ರಕಷ್��ಂಬ ��ೕಪವನುನ್ �ೂಂದಲು �ಾ�ಂದಲೂ ಆಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್.
�ರ್ೕ� ಮತುತ್ �ೂಡುವ ಕೃ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್,

ಅ��ಸತ್ಲರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ

�ಾದ�ಯನುನ್ ಅನುಸ��ದರು – 6:10; ಅ�� 3:6; ಮ�ಾತ್ಯ 19:27. �ಾವ�
ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ��ೕ? 11-12
8:11-12 �ೂಡುವದು ಒಬಬ್ನು ತನ�ರುವದರ�ಲ್ �ೂಡ�ೕಕು (1 �ೂ�ಂಥ 16:2).

ಬಡವ�ಂದ

��ಾಚ್�

�ೂಡಲು

ಆಗುವ�ಲಲ್,

�ೂಡ�ಾರದು. “ಸಮಪರ್ಕ�ಾ�ರುವದು” (ವ 12) –

ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು

ಕ���ಾ�

�ಾಕರ್ 12:41-44 �ೂೕ��.

13-15

8:13-15 ಇ�ಲ್ “ಸ�ಾನತವ್” ಎಂಬದು ಪರ್ಮುಖ ಪದ�ಾ��. ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು�
ಪರಸಪ್ರ �ೂಂ�ಾ��ಯ �ರ್ೕ��ರ�ೕಕು, �ಾ�ಾದರೂ ಅಗತಯ್�ಯ�ಲ್ರು�ಾಗ
ತಮಮ್�ಲ್ರುವದನುನ್ ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ ಆಸ�ತ್ ಇರ�ೕಕು. ಅ�� 2:44-45; 4:32-35
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ��ೕ 1 �ೕ�ಾನ 3:16-18 �ೂೕ��. ಮ�ೂತ್�ಮ್
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಇದ�ಕ್ �ೂಡಡ್ ಉ�ಾಹರ��ಾ��ಾದ್�. ಆತನು
ತನ�ರುವದ�ನ್�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ೕ�ರು�ಾಗ ��ಾವ್�ಗಳು
ತಮ�ರುವದ�ನ್�ಾಲ್ ಆತ�ೂಂ�� ಮತುತ್ ಇತರ�ೂಂ�� �ಾ� ಹಂ��ೂಳಳ್�ಾರದು?
ಅವ�ಲಲ್ರೂ

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್

ಒಂ�ೕ

ಆ�ರು�ಾಗ

�ಲವರು

�ಪ�ೕತ�ಾ�

ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ರುವದು ಮತುತ್ �ಲವರು �ಪ�ೕತ�ಾ� ಬಡವ�ಾ�ರುವದು �ಾ�?
ಅ�ೕಕರು ಹ�ಾ�ಯ�ಲ್ರು�ಾಗ �ಲವರು ತಮಮ್ ಹಣವನುನ್ ವಯ್ಥರ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗ��ಾ�
ಬಳಸುವದು

�ಾ�?

ಇ�ಾರ್�ೕಲ್

ಜನರು

ಅರಣಯ್ದ�ಲ್�ಾದ್ಗ

�ೕವರು

ಸ�ಾನತವ್�ರ�ೕ�ಂಬ �ಾರಣ�ಕ್ �ಾ�ೕ ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಏ�ಾರ್ಡು �ಾ�ದನು (ವ 15;
��ೕ 16:18). �ೕವರು ಈಗ ��ಾವ್�ಗ�� ಒ�ಳ್ಯ ವರಗಳನುನ್ �ೂಡುವದು
ಎಲಲ್�ಗೂ ಸ�ಾನತವ್�ರ� ಎಂಬದ�ಕ್ �ೂರತು �ಲವರು �ಾತರ್�ೕ (ದು�ಾ�
�ೌಕಯರ್ಗ�ಂದ) �ೕವನದ�ಲ್ ��ಾನ್�ದುದ್ ಉ�ದವರು ಹ���ಂದ ಬಳಲ�ೕಕು ಎಂಬ
�ಾರಣ�ಾಕ್�ಯಲಲ್. ಆದ� ಈ �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಾವ��ೕ ಆ� ಇಲಲ್. ಇದು
�ರ್ೕ�ಯ �ಷಯ�ಾ��. �ೂಡುವ �ಷಯದ�ಲ್ ಒ�ಾತ್ಯ �ಾಡ�ಾರದು. ಒಬಬ್ನ ಆ�ತ್
ಅವನ ಸವ್ಂತ�ಾ�� ಅದನುನ್ ಅವನು �ೂಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೂಡ�ಯೂ ಇರಬಹುದು.
ಆದ� ಅವನು ಬಹು�ಾಲು ತನನ್�ಲ್�ೕ ಇಟುಟ್�ೂಂಡು �ೂಂಚವನುನ್ �ೂಡುವ�ಾದ�,
ಅವ�� �ೂಡಡ್ ನಷಟ್ ಎದು�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಇತರ�� ಶರ್�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್�,
ಆದದ�ಂದ ಅವನು ಉ�ಾರ�ಾ� �ೂಟಟ್� ಇತರರು ಕಷಟ್ಪಡುವ ಅವಶಯ್ಕ� ಇರುವ�ಲಲ್.
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8:18 “ಸ�ೂೕದರ”– ಈ ಸ�ೂೕದರ ಮತುತ್ 22 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ
ಸ�ೂೕದರ �ಾರು ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. 19
- 8:19 1 �ೂ�ಂಥ 16:3-4. 20-21
8:20-21 12:16-18; 1 �ೂ�ಂಥ 16:3 �ೂೕ��. �ೕವರ �ೕ��ಾ� �ೂಡ�ಾಗುವ
ಹಣವನುನ್ �ೕ� ಉಪ�ೕಗ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು ಅತಯ್ಂತ ಯುಕತ್�ಾದ
ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. �ರ್ೖಸತ್ರು ಈಗ �ೌಲನ �ಾ� ಸ��ಾದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಮುಂ�ಾಗ�ೕಕು ಮತುತ್ ಇತರ�� ಅವ�ಗಳು ಸ� ಎಂದು
�ಾಣ�ೕಕು. ಇ�ಲಲ್�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� �ಾನವರು �ೂೕಡ� �ಡ� �ೕವರು �ೂೕಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು �ಾ�ಾಗಲೂ ತಮಮ್ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಇಟುಟ್�ೂಂ�ರ�ೕಕು –
ಇ�ರ್ 4:13. 23
8:23 “�ರ್ಸತ್�� ಮ��”– �ೕ�ಾನ 17:10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಬಹು�ಾಲು �ರ್ೖಸತ್ರು ಸತತ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಮ�� ಸ�ಲ್ಸ� �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್�
�ಾವ ವಯ್�ತ್ಯ ಬ�ಗ್�ಾದರೂ ಅವನು ಆತ�� ಮ�� ಸ�ಲ್ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನದನುನ್ �ೕಳಲು ಆಗುತತ್��ೕ? 24
8:24 “�ಮಮ್ �ರ್ೕ� ಯ�ಾಥರ್�ಾದದುದ್”– ವ 8. 1 �ೕ�ಾನ 3:17 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಮತುತ್ ಆತನ �ೕ�� �ೂಡ�
ಇರುವ�ಾದ�, �ಾವ� ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ����ದ್ೕ� ಎಂಬದ�ಕ್
�ಾ� ಏ��? ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವ�ಾದ� ಆತನ
�ೕ�ಯನುನ್,

ಜನರನುನ್
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ೕ�.

�ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�

ಮತುತ್

ಅವ��

ಸ�ಾಯ

�ಾಡಲು

“�ಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� �ೂಗಳುವದು”– 7:14. �ೌಲನು ಸ�ಗ�� ಕಳು��ದವರ �ಾಗೂ
ಸ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಎಂ�ಾ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ �ಾಳ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕ�� (11:28).

91-2

9:1-2 8:6-7,10,11 �ೂೕ��. 3-4
9:3-4 8:13,22-24

�ೂೕ��. �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ರ್ೖಸತ್ರು �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್

ಉ�ಾರ�ಾ� �ಾ��ಯನುನ್ �ೂಡುವ ಆಸ�ತ್ಯನುನ್ �ೂೕ��ದದ್ರು, ಆದ� ನಂತರದ�ಲ್
ಅವರು �ಾ��ಯನುನ್ �ದಧ್�ಾ�ಡುವ �ಷಯದ�ಲ್ �ಲರ್ಕಷ್ಯ್ �ೂೕ�ದರು ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್�

(8:10-11). ದುಃಖದ �ಷಯ�ಂದ� ಅ�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್ರು ಇ�ೕ
�ೕ�ಯವ�ಾ��ಾದ್�. �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ ಅವರು �ಾವ��ಾದರು �ಲಸ�ಕ್ �ಚುಚ್
ಆಸ�ತ್ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� ಆದ� �ಾಲಕರ್�ೕಣ ಅವರ ಅವರ ಆಸ�ತ್ ತಣಣ್�ಾಗುತತ್�
ಮತುತ್ ಅವರು ತಮಮ್ �ಲಸವನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸುವ�ಲಲ್. ಇದು ಅಪರ್ಬದಧ್� ಮತುತ್
ಅ�ಥ್ರ�ಯ ಗುರು�ಾ��. 5
9:5 ವಚನ 7. �ೂಡುವ �ಷಯ�ಕ್ ಬರು�ಾಗ, ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಧಯ್�ಾದಷುಟ್ ತಮ�

ಕೂ���ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸ�ಾರದು, �ೂಡ�ೕ�ೕಕು ಎಂಬ �ಾರಣ�ಂದಲೂ �ೂಡ�ಾರದು
ಮತುತ್ �ೂಡುವದ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಅವರು ಪರ್ಯ�ನ್ಸಲೂ �ಾರದು. 6
9:6 �ಾ�ೂೕ 11:24-25; 19:17; 22:8-9; ಲೂಕ 6:38; ಗ�ಾ 6:7 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಈ ತತವ್ವನುನ್ ದೃಢ�ಾ� ಗುರು���ೂ�ಳ್�. �ಲವರು
ಬಡವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಗೂ �ೌ�ಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಬಡವ�ಾ��ೕ
ಇರು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� �ೕವ�� ಮತುತ್ ಇತರ�� �ೂಡುವ ಮನಸುಸ್ ಅವ��
ಇರುವ�ಲಲ್. 7
9:7 ವಚನ 5; 8:8. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕವರನುನ್ ��ಚ್ಸಲು �ೂಡುವ�ಾದ� ಅದು
ನಮಮ್ ಹೃದಯ�ಂದ ಬರ�ೕಕು, �ೕವರ ಮತುತ್ ಆತನ ಜನರ �ೕ�ನ �ರ್ೕ��ಂದ
�ೂಡ�ೕಕು,

ಸಂ�ೂೕಷದ

�ಷಯ�ಾ�ರ�ೕ�ೕ

�ೂರತು

ದುಃಖ�ಂದ

ಎಂ�ಗೂ

�ೂಡ�ಾರದು. ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್�ಲ್ �ರ್ೕ� ಇರುವ�ಾದ�, �ೂಡುವದು ನಮ�
ಉ��ಾಡುವಂ� ಸುಲಭ�ಾ�ರುತತ್�. 8
9:8 ಇತರ�� ಉ�ಾರ�ಾ� ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ೂಡುವವರು ಎಂ�ಗೂ
�ೂೕಲುವವ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್. ಇದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದದುದ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಸತಯ್�ಾ�ರುತತ್� –
�ಾ�ೂೕ 11:24-25. �ಾರು �ರ್ೕ��ಂದ �ೂಡು�ಾತ್� ಅವ�� �ೕವರು �ರ್ೕ��ಂದ

�ೂಡು�ಾತ್�. �ೕವರು ಸವರ್�ೂೕಕದ ಒ�ಯ�ಾ��ಾದ್�. �ಾನವನ �ೕಚ�ಗಳು ಮತುತ್
�ೕಜ�ಗಳು, ಭೂ�, �ಾ�ಾವರಣದ ಪ��ಥ್�, ಆ�ರ್ಕ ವಯ್ವ�ಥ್, ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್
ಆ�ರ್ಕ�ಾ� ಬಲ�ೂ�ಸುವ ಮತುತ್ ದುಬರ್ಲ�ೂ�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳು, ಆತನ
�ೖಗಳ�ಲ್�ೕ ಅ�. �ಾನು �ಾರ �ಷಯದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವ�ೂೕ
ಅವ��ಾ� ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅನುಕೂಲಕರ�ಾ� �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್�.
ಒಂದು�ೕ� ತನ� ��ಚ್��ಾದ� ಆತನು ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳನೂನ್ �ಾಡು�ಾತ್� – 1
ಅರಸು 17:10-16; 2 ಅರಸು 4:1-7. ಆದ� ಸಹಜ�ಾ� ಆತನು ಅವರನುನ್ �ಾ�ಾರಣ
�ೕ�ಯ�ಲ್, ಅವರ ಪರ್ಗ�ಯನುನ್ ��ಚ್ಸಲು ಮನುಷಯ್ರು �ಾಗೂ ಪ��ಥ್�ಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ���ೂಂಡು ಆ�ೕವರ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಬಡತನವನುನ್ ಬರ�ಾಡುವಂಥ
�ಪತುತ್ಗ�ಂದ �ಾ�ಾಡು�ಾತ್�. ಅವರನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಮತುತ್ �ೌ�ಕ�ಾ� (ಒಂದು�ೕ�
ಅವರ �ಷಯ�ಾ� ಆತನು �ೌ�ಕ ಅ�ವೃ�ಧ್ಯನುನ್ ಬಯ�ದದ್�) �ಾ�ಾಗಲೂ
ಅ�ವೃ�ದ್ �ೂಂದುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ತನನ್ ಕೃ�ಯನುನ್ �ೕ� ಸು�ಯ �ಾಡ�ೕಕು
ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು �ಾನು ಆ�ೕವರ್�ಸುವವರನುನ್ �ಾ�
�ೕ� ಆ�ೕವರ್�ಸು�ಾತ್�ಂದ� “ಅವರು ಸಕಲ ಸ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳನುನ್ �ೕರಳ�ಾ�
�ಾಡುವವ�ಾಗ�ೕಕು.” �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಆ�ವರ್�ಸು�ಾಗ ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ೕ�
ನ�ದು�ೂಂ�ಲಲ್�ಂದ�, ಆತನು ತನನ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ �ೕ� �ೂಟಟ್�ೂೕ �ಾ��ೕ
�ಂದ�ಕ್
��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�
ಇಟುಟ್�ೂಂ�ರ�ೕಕು. 9-14

ಎಂಬದನುನ್

�ಾ�ಾಗಲೂ

�ನ�ನ�ಲ್

9:9-14 ಉ�ಾರ�ಾ� ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ೂಡುವದರ �ಲವ� ಫ��ಾಂಶಗಳನುನ್
�ೌಲನು ��ಾವ್�ಗ�� ����ಾದ್�. ಆ ಫ��ಾಂಶಗಳನುನ್ ಈ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಮತುತ್
ಮುಂಬರುವ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು (ವ 9). ಆ ಫ��ಾಂಶಗಳು �ಾವ��ಂದ�:
ಅವರು �ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ೕವರು ಎಂ�ಗೂ ಮ�ಯುವ�ಲಲ್ (ವ 9. ಇ�ರ್
6:10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ೕವರು ಅವರನುನ್ �ೌ�ಕ�ಾ� ಆ�ೕವರ್�ಸು�ಾತ್�
(ವ 10,11). ಅವರ ಮೂಲಕ �ೕವಜನರ ಅಗತಯ್�ಗಳು �ೕಗುತತ್� (ವ 12). ಅವರು �ಾವ�
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್� ��ೕಯ�ಾಗು�ತ್ರುವದನುನ್ �ಾ�ೕತುಪ�ಸು�ಾತ್� (ವ 13).
ಇತರರು ತಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳ�ಲ್ ಅವರನುನ್ ಆಸ�ತ್�ಂದ ಮತುತ್ �ರ್ೕ��ಂದ �ನಪ�

�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� (ವ 14). ಮತುತ್ ಅವರ ��ತತ್ �ೕವ�� ಕೃತಜಞ್� ಮತುತ್
ಸುತ್��ೂತ್ೕತರ್ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ಾಗುತತ್� (ವ 11,12,13). ಕ�ಯ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
ಮೂರು ಸಲ �ೕಳ�ಾ��, �ಾಕಂದ� ಇದು �ೌಲ�� ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಷಯ�ಾ�ತುತ್. �ಾ��ೕ 1:11; 4:15 �ೂೕ��. ಎಲಲ್ದರ�ಲ್ಯೂ �ೕವ��
ಮ���ಾಗ�ೕಕು ಎಂಬ�ೕ ಆತನ ಪರ್ಮುಖ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ತುತ್ (1 �ೂ�ಂಥ 10:31),
�ೕವಜನರು ಆತನು ಬಯಸುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾಗ ಮತುತ್ ಆತ��
ಕೃತಜಞ್�ಗಳನುನ್ �ಾಗು �ೂತ್ತರ್ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸು�ಾಗ ಆತನ �ಾಮ�ಕ್ ಮ��
ಉಂ�ಾಗುತತ್�. 10-11
9:10-11 8�ೕ ವಚನ �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೕವರು ಅಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವನು.
ಈಗ �ೌಲನು ಅವ�� �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೕವರು ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� ಮತುತ್ ಉ�ಾರ�ಾ�
�ೂಡುವವರನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸುವನು. ಉ�ಾರ�ಾ� �ೂಡುವವರ�ನ್�ಾಲ್ �ೕವರು
ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ� ಈ �ಾ�ಾದ್ನವ� �ೕಳುವ�ಲಲ್. ಈಗಲೂ
ಅ�ೕಕ ಬಡವರು ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ೂಡುವವ�ಾ��ಾದ್� ಆದರೂ ಅವ�ನೂನ್
ಬಡತನದ�ಲ್�ೕ ಇ�ಾದ್� (ಆದ� ಅವರು �ೂಡ� �ೂೕ�ದದ್� ಅವ��ರು�ತ್ದದ್
ಬಡತನ�ಕ್ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಥ್�ಯ�ಲ್ ಇ�ಾದ್�). �ಾವ��ೕ ಪ��ಥ್�ಯ�ಾಲ್ದರೂ,
�ಾವ� ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ�ಕ್ �ೌ�ಕ ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್
ಬಯಸ�ಾರದು (1 �� 6:6-8). ಒಂದು�ೕ� ನಮ� ಅ�ವೃ�ಧ್ �ೕ�ಾ�ದದ್� ಅದು
�ೕವ��ಾ�, ಆತನ �ಲಸ�ಾಕ್� ಮತುತ್ ಆತನ ಜನ��ಾ� �ಚುಚ್ ಉಪ�ೕಗ�ಾಗುವ
ಸಲು�ಾ��ೕ ಆ�ರ�ೕಕು. �ಾವ� �ೂಡುವದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಚ್ನ �ಾಭವನುನ್ ಪ�ಯ�ೕಕು
ಎಂಬ ��ೕ��ಂ�� �ೂಡುವ�ಾದ� �ೕವರು ಎಂ�ಗೂ ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್. �ಜ�ಾ�
�ೕಳುವ�ಾದ�, ಅದು ನಮಮ್ನುನ್ ��ಾ�� ಒಳಪ�ಸುವ �ಾವ್ಥರ್�ಾ��. �ೂಡುವದು
ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವರ ಕೃ�� �ೕಗಯ್ರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸುವದು
�ೂಡಡ್ ತ�ಾಪ್��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಾಗಲೂ ಬಡವ�� ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಮತುತ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�� ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು
ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ �ನ�ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂ�ರ�ೕಕು (ಲೂಕ 6:20,24). 13
9:13 ಅವರ ಉ�ಾರ�ಾದ �ೂಡು�� ಅವರ �ರ್ೕ� �ಾಗೂ ��ೕಯ�ಯನುನ್

�ಾ�ೕತುಪ��ತು. �ೂಡುವ �ಷಯದ�ಲ್ �ಂಜ�ದ� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇದ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ� ಇರುವ�ಾ��. 15
9:15 �ಾನವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರ ಅ�ೕಕ ಮತುತ್ ಮಹ�ಾದ �ೕಜ�ಗ��
(�ೕತರ್� 68:35; 127:2-3; 146:7; �ೕತರ್� 2:6; ಮ�ಾತ್ಯ 7:11; �ೕ�ಾನ
14:27; ಅ�� 5:31; 14:17; 15:8; 17:25; �ೂೕ�ಾ 5:17; 6:23; 1 �ೂ�ಂಥ
7:7; 12:7-11; ಎ� 2:8; ���ಪ್ 1:29; 2 �� 3:16; �ಾ�ೂೕಬ 1:5,17).
�ೌಲನ ಮನ�ಸ್�ೂಳ� ಇ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಮತುತ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ� �ವ�ಸಲು ಆಗದಂಥ
ಎ�ಾಲ್ ವರಗಳ�ಲ್ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದದದ್ನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು – �ೕ�ಾನ 3:16; �ೂೕ�ಾ
8:32; ��ಾಯ 9:6. ಆತನು ಆ ವರದ ಬ�ಗ್ ಇ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�,
�ಾಕಂದ� ��ಾವ್�ಗಳು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೂಡುವ�ಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್
ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕವರು �ೂಡುವಂ��ೕ �ೂಡುವದನುನ್ ಕ�ಯ�ೕಕು
ಎಂಬ�ಾ� ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳ �ೂ�ೂೕಣದ ಸತಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಸಂ�ಪತ್�ಾದ
�ಾ�ಾಂಶವನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. �ೂಡಲು ಶಕತ್�ಾ�ರುವದು �ೕವರ ವರ�ಾ��, �ೕವರ
ಕೃ� ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡುವ�ಾ�� (8:1; �ೂೕ�ಾ
12:6-8). �ೂಡುವ �ೌ�ಾಗಯ್ವನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಬಯಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು (8:4).
�ೂಡುವದು ನಮಮ್ ಯ�ಾಥರ್�ಾದ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ��ೕಯ�ಯ ಪ�ೕ��ಾ�� –
�ೂಡ� ಇರುವದು �ರ್ೕ��ಲಲ್� ಇರುವದನುನ್,

ಕ�� �ೂಡುವದು,

ಕ��

�ರ್�ಯನುನ್, ��ಾಚ್� �ೂಡುವದು, ��ಾಚ್ದ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (8:8).
�ೂಡುವದು �ೕವರ ಸವ್�ಾವ�ಾ�� (8:9). ನಮಮ್ ಹೃದಯವ� ಸ��ಾ�ದದ್�, ಸಣಣ್
�ಾ��ಯೂ �ೕವ�� ��ಚ್��ಾ�ರುತತ್� (8:12; �ಾಕರ್ 12:41-44). �ೂಡುವದು
ಅ�ಕ�ಾ� ಇರುವವರ �ಾಗೂ ಅವಶಯ್ಕ�ಯ�ಲ್ ಇರುವವರ ನಡು� �ೕತು�ಯನುನ್
��ರ್ಸುತತ್� (8:13). �ೂಡುವದು �ೕವಜನ�� �ಾಡುವ �ೕ��ಾ�� (9:1).
�ೂಡುವದನುನ್

ಸವ್ತಂತರ್�ಾ�

ಮತುತ್

ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ�

�ೂಡ�ೕಕು

(9:5,7).

�ೂಡುವದ�ಂದ ಅದರ�ೕ ಆದ ತಕಕ್ ಪರ್�ಫಲಗಳು �ೂ�ಯುತತ್� (9:6,8-11,14).
�ೂಡುವದು ಕೃತಜಞ್� ಮತುತ್ ಸುತ್�ಯ ಮೂಲ�ಾ�� (9:11-13). �ೕವ�� ಮತುತ್

ಇತರ�� �ೂಡುವದರ ಇನೂನ್ �ಲವ� ವಚನಗಳನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು –
��ೕ 35:5-9; �ಾಜಕ 7:12-13; 27:30; ಸಂ�ಾಯ್ 18:21,24; ಧ�ೕರ್
14:28-29; 15:10; 2 ಸಮು 24:24; 1 ಪ�ವರ್ 29:3,5,9,14; �ೕತರ್� 37:26;
�ಾ�ೂೕ 11:24-25; 19:17; 22:9; ಪರ್ಸಂ� 11:1-2; ಮ�ಾ� 1:7-8,14;
3:8-10; ಮ�ಾತ್ಯ 6:1-2,19,20; 19:21; ಲೂಕ 6:38; ಅ�� 20:35; �ೂೕ�ಾ
12:13; 1 �� 6:18-19; ಇ�ರ್ 6:10; �ಾ�ೂೕಬ 2:15-16; 1 �ೕ�ಾನ 3:17.
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�ೂೕ��. 10-13 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ರುವ

ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಮತುತ್ ಅವರ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ವರ ಕ��
�ರು���ಾದ್�. ಆ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೕ�ೂಂದು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು
(11:4). ಅವರು �ೖ�ಾನನ �ೕವಕ�ಾ�ದುದ್, ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ತಪ�ಪ್ �ಾ�� ನ�ಸಲು
�ೖ�ಾನನು ಅವರನುನ್ �ೂ�ಂಥ�ಕ್ ಕಳು��ದದ್ನು (11:13-14). �ಾವ� �ಜ�ಾದ
ಅ��ಸತ್ಲರು ಎಂದು ಅವರು �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು (11:5,12), ಮತುತ್
�ೌಲನನುನ್ ಮತುತ್ ಅವನು �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ದೂರು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.
ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನು �ಾನು ಅ��ಸತ್ಲ�ಂಬ ಸತಯ್ವನುನ್ ಸಮಥರ್� �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
ಇದು ಅವ��ಾ�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ಸ��ಾ� (12:19). ಅವನು ಅವರ
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಥ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು (11:3; 12:20-21), ಮತುತ್
ಅವ�ೕ�ಾದರೂ ಅವನನುನ್ ��ಾಕ��ದ� ಮತುತ್ ಆ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ� �ೕವರು
ಅವನ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡುವದನುನ್ ನಂಬಲು ಅವರು ಒಪಪ್� �ೂೕದ� ಅವರ �ಥ್�
ಮತತ್ಷುಟ್ ಹದ�ಡುವದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಅ��ದದ್ನು.

“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ವ್ಕತವ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 11:29; 12:20; ��ಾಯ 40:11.
�ೌಲನು ಅ��ಸತ್ಲ�ಂಬ ತನನ್ ಅ��ಾರವನುನ್ ಉಪ�ೕಗ �ಾಡ� (13:10) ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�, �ರ್ೕ��ಂದ ಅವ�ೂಂ�� ಮನ� �ಾಡುವವ�ಾ�ದದ್ನು.

“�ಟಟ್ತನ”– �ೌಲನು ನಮಮ್ ಮಧಯ್ದ�ಲ್�ಾದ್ಗ �ೕ�ಯಂ�ದದ್ನು ಆದ� ಪತರ್ವನುನ್

�ಾತರ್ �ಟಟ್ತನ�ಂದ ಬ���ಾದ್� ಎಂದು �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು �ೕಳು�ಾತ್
ಇದದ್ರು. 2
10:2 �ೌಲನು �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ �ಟಟ್ತನ �ೂರಲು ಮತುತ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಧಗಳನುನ್
ಆದ�
ಒ�ಾತ್ಯಪ�ಸ�ಾರ�ಂದು ��ೕ��ದನು.

ಅನುಸ�ಸಲು

ಶಕತ್�ಾ�ದದ್ನು,

“�ೂೕ�ಾನು�ಾ�ಗಳು”–

ಅವರು

�ೌಲ�� �ರುದಧ್�ಾ�
ಆ�ೂೕಪಗಳ�ಲ್ ಇದೂ ಒಂ�ಾ��. 3-5

�ಲವ�

ಅವನನುನ್
�ಾಡು�ತ್ದದ್

ಅದ�ಾಕ್�
ಸುಳುಳ್

10:3-5 �ೌಲನು ಈಗ ಸತಯ್ ಮತುತ್ ತಪ�ಪ್, ಅಂದ�, �ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ ಸತಯ್
ಮತುತ್ �ಾನವರ ತಪ�ಪ್ಗಳ ನಡು� ಇರುವ ಯುದಧ್ದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾಳು�ಾಡುವ�ೕ �ೂೕಕದ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��. �ೕವರ
�ಜ�ಾದ �ೕವಕರ ಉ�ದ್ೕಶ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ಾಶ�ಾಡುವದು ಮತುತ್ �ಾನವರ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾಗುವಂ� �ಾಡುವ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೕವಕರ ಆಯುಧಗಳು �ೂೕಕದ ಆಯುಧಗ��ಂತ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾದವ�ಗ�ಾ��. ��ಾವ್�ಗಳು
�ೂೕಕ�ೂಳ� ಇ�ಾದ್�, ಆದ� ಅವರು ಸತಯ್�ಾಕ್� �ಾಡುವ ಯುದಧ್ದ�ಲ್ �ೂೕಕದ
ಆಯುಧಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವಂ�ಲಲ್. �ೂೕಕದ ಆಯುಧಗಳು �ಂ�, ಒ�ಾತ್ಯ,
ತಂತರ್�ಾ��, ಆಕಷರ್�, �ೕಜ�ಗಳು, �ಾನವನ �ಾರಣಗಳು ಮತುತ್ �ಾನವನ
ಅ��ೕಯ�ಯ ಸವ್�ಾವ�ಂದ ಬರುವ ��ಾನಗ�ಾ��. ��ಾವ್�ಗ�ಗೂ ಆಯುಧಗ��
(6:7; ಎ� 6:17), ಆದ� ಅವ�ಗಳು ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಯುಧಗ�ಾ��. ಸತಯ್ ಮತುತ್
�ೕ��ಂ�� �ಾಯರ್�ಾಡುವ �ೕವರ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೌಲನು ಆತು�ೂಂಡನು.
�ೕವ�ಾತಮ್ನ ಸಂಪ�ಣರ್�, �ಾರ್�ಾ�ಕ�, ಯ�ಾಥರ್�, �ರ್ೕ��ಂದ ಸತಯ್ವನುನ್
�ಾತ�ಾಡುವದು �ೕವರ ಮ�ಾ �ೖ�ಕನ ಆಯುಧಗ�ಾ��. ಅಂಥ ಆಯುಧಗಳು �ೖ�ೕಕ
ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುತತ್�. ಅವ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು “ಉನನ್ತ�ಾದ �ೂತತ್ಲುಗಳನುನ್”
– �ೖ�ಾನನ, ದು�ಾತಮ್ಗಳ, ಅಪನಂ��ಯ �ೂೕ�ಗಳನುನ್, ಸುಳುಳ್ ಧಮರ್ ಮತುತ್ ತತವ್ಗಳ
�ೂೕ�ಗಳನುನ್, �ೕವರ ಸತಯ್�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದ �ಾದಗಳನುನ್, ಕಪಟ�ಾದ �ಾನ �ಾಗೂ
ಶ�ತ್ಯನುನ್
�ಾಶ�ಾಡಲು
ಶಕತ್�ಾ�ದದ್ನು.
ಆ
�ೖ�ಕನು
�ೕವ��ಾ�
“���ಾಳುಗಳನೂನ್” ��ಸುವನು. ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೂಡಡ್ ಯುದಧ್ ಸತಯ್ ಮತುತ್ ತ�ಪ್ನ

ನಡು� ನ�ಯು�ಾತ್ ಇ�. �ೌಲನ �ಾನವನ ಪರ್��ಂದು ತತವ್, �ಾ�ರ್ಕ ಆ�ೂೕಚ�,
�ಾನವನುನ್ �ೕರುವ ಪರ್��ಂದು �ಾಯರ್, ಪರ್��ಂದು ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ಾದಗಳ ಬ� �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�ಾ� ತಂ��ಾದ್�. ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಮನಸುಸ್ ಮತುತ್
ಆ�ೂೕಚ� �ೕವಕು�ಾರ�� ಅ�ೕನ�ಾಗ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾನು ಕ��ದ ಸತಯ್ದನು�ಾರ�ಾ�
ಇರ�ೕಕು ಎಂದು ಬಯಸ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರ ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ ಆ�ೂೕಚ�
ಅ�ೕನ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾಗಲು ಬಯಸುವ
ಮನಸುಸ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಮಮ್�ಸಲಪ್ಡುವ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು �ಾತರ್�ೕ ಅ�ೕನ�ಾಗುವವ�
ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ರ�ೕಕು. �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ�, �ಾನವರ ಮನಸುಸ್ಗಳು, ತಮಮ್
ಬಯ�ಗಳು �ಾಗೂ �ರ್�ಗಳಂ� ಅ��ೕಯ� �ಾಗೂ �ಾಪದವ�ಗ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ
8:6-7; ಎ� 4:18). �ೕವರು �ಾವ �ೕ� ಮನಸುಸ್ಗಳು ಆ�ೂೕ�ಸ�ೕ�ಂದು
ಬಯ�ದ�ೂೕ ಆ �ೕ��ಾ� ಆ�ೂೕ�ಸುವ ನೂತನ ಮನಸುಸ್ಗಳು ಮನುಷಯ್�� �ೕಕು –
�ೂೕ�ಾ 12:2; ಎ� 4:23; ���ಪ್ 2:5. �ಾ��ೕ �ೌಲನು 1 �ೂ�ಂಥ
1:17—2:16; 3:18-20; �ೂ�ೂ 2:8 ರ�ಲ್ �ಾನವನ �ಾನವನುನ್ �ೕವರ
�ಾನ�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ಾ�ರುವದನುನ್ �ೂೕ��. 6
10:6

ಸತಯ್�ಕ್

ಪರ್��ರ್ಸಲು

ಮತುತ್

��ೕಯ�ಾಗಲು ಅವ�� ಪರ್��ಂದು
ಅವ�ಾಶವನುನ್ �ೂಡ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಬಯ�ದನು. ಅಂ�ಮ�ಾ� ಅ��ೕಯ�ಯನುನ್
��ಸುವ ಅ��ಾರವ� ಆತ��� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ��ದು�ೂಳುಳ್ವರು. 13:10; 1
�ೂ�ಂಥ 4:21; 5:3-5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 7
10:7 ವಚನ 12; 5:12. 8
10:8 “�ೂಗ��ೂಳುಳ್ವದು”– 1:12 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 10
10:10 ವಚನ 1. �ೌಲನ �ೂೕಧ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಚ್ತುಯರ್ ಮತುತ್ �ಾನು�ಕ �ಾನದ
�ೂರ� ಇ� (11:6) ಇದಲಲ್� ಅವನು ಸತಯ್ವನುನ್ ಬಹಳ �ಾ�ವ್ಕ� �ಾಗು �ೕನ��ಂದ
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಅವನ ಪತರ್ಗಳು “�ೌರವ�ಾದವ�ಗಳು
ಮತುತ್ ಬಲವ�ಳಳ್ವ�ಗಳು” ಎಂದು �ೕಳುವ ಮೂಲಕ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕ�ದರು. 12
10:12 ಒಂದು�ೕ� ಮನುಷಯ್ರು ತಮಮ್ನುನ್ ಇತರ�ೂಂ�� �ೂೕ���ೂಂಡ� (ಅಂಥ

�ೂೕ��ಗಳು �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� ಅವನ ಪರ�ಾ��ೕ ಇರುತತ್�) ತಮಮ್ನುನ್
�ೂಗ��ೂಳುಳ್ವ �ಷಯಗಳು ಅವ�� �ಗುತತ್�. ಆದ� �ೌಲನು ಈ ಆಟ ಆಡಲು
��ಾಕ��ದನು. ಇತ� ಮನುಷಯ್�ೂಂ�� �ೂೕ���ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಾಚ್ದ
ಗುಣಮಟಟ್�� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂಡಡ್
�ಾದ��ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾವ�ಾದರೂ ತನನ್ನುನ್ ಆತ�ೂಂ�� �ೂೕ���ೂಂಡ�
ತನನ್ ಕು�ತು ಉನನ್ತ�ಾ� �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ೕ ಇಲಲ್. 13
10:13 “�ೂಗ��ೂಳಳ್�”– 1:12.

“�ೕ�”– �ೌಲನು ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�, �ೌ�ಾ�ರ್ಕ�ಾ� ಮತುತ್ �ೂೕಧಕ�ಾ� ತನನ್ �ೕ�ಯ
ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. �ದಲು ಅ�ಲ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾ�ದುದ್ ಮತುತ್ ಸ�ಯನುನ್
�ಾಥ್��ದುದ್ ಆತ�ೕ (1 �ೂ�ಂಥ 4:14-15; 9:2). 15
10:15 �ೂ�ಂಥ�ಕ್ ಬಂದ ಸುಳುಳ್ ಅ��ಸತ್ಲರು (ವ 13) ಸ�ಯನುನ್ ತಮಮ್ ��ತ�ಕ್
��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂ�ದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕ�ಯನುನ್ ತಮಮ್ದು ಎಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್
ಇದದ್ರು. ಸಹಜ�ಾ� ಇದು�ೕ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ ಸವ್�ಾವ�ಾ��. ಆದ� �ೌಲನು
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ �ಾನು �ಾ�ದ �ೕ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ “�ೂಗ��ೂಳಳ್ದವ�ಾ�ದದ್ನು.”
16

10:16 ಅ�ಲ್ದದ್ ಸ� ಸತಯ್ದ�ಲ್ ದೃಢ�ಾ� ���ಾಗುವದು ಆದದ್�ಂದ �ೕ�
ಕ�ಗ�� �ೂೕಗಲು �ಾನು ತನನ್ ಸಮಯ �ಾಗೂ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸಬಹುದು
ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು ��ೕ��ದದ್ನು. �ೂೕ�ಾ 15:20-22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
17

- 10:17 �� 9:24; 1 �ೂ�ಂಥ 1:31. 18
10:18 ವಚನ 12. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ತಮಮ್ನುನ್ �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್
ಜನರು ತಮಮ್ನುನ್ �ೂಗಳ�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (3:1). �ೕ�ಾನ 5:44
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೌಲನು �ೕವ�ಂದ �ಾತರ್�ೕ ಸಮಮ್�ಯು �ಗ�ೕ�ಂದು
ಬಯಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು (1 �ೂ�ಂಥ 4:3-5; ಗ�ಾ 1:10; 1 �ಸ 2:4).
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11:2 “�ಂ�”– ಅವನು ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್
ಇದದ್ರು, ಆದದ್�ಂದ �ಾನು ಕ��ದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅವರು ಮ�ಯುವ�ೕ�ೂೕ ಎಂದು ಅವನು
ಭಯಪಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. “�ಂ�” –ಎಂಬ ಪದ ಅವರ �ೕ� ಆತ��ದ �ರ್ೕ�ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅವನು ಆ �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ ತನ�ಾ� ಅಥ�ಾ ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ೂಗ�� ಮತುತ್
ಪರ್�ಾವ�ಾಕ್� ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಅವ��ದದ್ ಸಂಬಂಧವ� ಅವನ �ಂ�� �ಾರಣ�ಾ�ತುತ್.

“ಗಂಡ”– ಮ�ಾತ್ಯ 22:1-2; �ೕ�ಾನ 3:29; �ೂೕ�ಾ 7:1-4; ಎ� 5:24-33;
ಪರ್ಕ 19:6-9. �ೕತರ್� 45:9-15; ��ಾಯ 54:5; �� 3:14,20; �ೂೕ�ೕಯ
2:16,19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 3
11:3 ಆ� 3:1-7.

ಆ�ಾಮ�� ಬದ�ಾ� ಹವವ್ಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುವದು �ೌಲ��

ಯುಕತ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಹವವ್ಳು �ದಲ�ಯ ಅ�ಾಮನ ಮದಲ��ತ್�ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಸ� ಕ�ಯ ಆ�ಾಮನ ಮದಲ��ತ್�ಾ��ಾದ್� (1 �ೂ�ಂಥ 15:45) ಮತುತ್
ಹವವ್ಳು ವಂಚ�� ಒಳ�ಾದ�ೕ �ೂರತು ಆ�ಾಮನು ಒಳ�ಾಗ�ಲಲ್ (1 �� 2:14).
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ೖ�ಾನನ ವಂಚ�ಯನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ವ
13-15). 4-5
11:4-5

�ೌಲನು

ಅ�ಲ್ದದ್

�ಲವ�

�ರ್ೖಸತ್ರ

�ಷಯದ�ಲ್

�ಾ�

�ದ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾರಣವನುನ್ ����ಾದ್� – ಅವರು ಸತಯ್ದ
�ೕ�ನ �ರ್ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂರ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಗುರು�ಸಲು
�ಫಲ�ಾ�ದದ್ರು. ಅವರು ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ರುದಧ್ �ಲಲ್ಲು ಸಹ
ಮುಂ�ಾಗದವ�ಾ�ದದ್ರು. ಅವರು ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ೂೕ��ೂಂಡು ಸುಮಮ್� ಇದದ್ರು
ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನು ಅವರನುನ್ ಎಚಚ್��ದನು. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಸುಮಮ್�
�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರುವದು ಸತಯ್ �ೕ� �ರ್ೕ��ಲಲ್� ಇರುವದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�
ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ��ಾನ್� ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ಾವ��ೕ ಆತಮ್ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಯದನುನ್
ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೂೕ ಶ�ತ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಯದನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ �ಾ�ರ್ಕ
�ಾಯಕನು �ೕವ�ಾತಮ್ ಮತುತ್ ಆತನ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ�
ಗಮ�ಸ�ೕಕು. ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವವ�ಲಲ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ

ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ (ಗ�ಾ 1:6-9; 1
�ೕ�ಾನ 4:1 �ೂೕ��). ಅವನು ಅ��ಸತ್ಲ�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವವರನುನ್ �ಾಸಯ್�ಂದ
“ಅ��ರ್ೕಷಠ್�ಾದ” ಅ��ಸತ್ಲರು ಎಂದು ಕ���ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಅವರು ತಮಮ್ ಕು�ತು
�ಾ�ೕ �ೂಡಡ್ �ೕ��ಗಳನುನ್ �ೂಡುವವ�ಾ�ದದ್ರು. 6
11:6 “�ಾ�ಾಚ್ತುಯರ್ದ�ಲ್”– 10:10; 1 �ೂ�ಂಥ 2:1-5.

“�ಾನದ�ಲ್”– 1 �ೂ�ಂಥ 2:6-16; ಗ�ಾ 1:11-12.

7-12

11:7-12 1 �ೂ�ಂಥ 9:4-15 �ೂೕ��. �ೌಲನು ಅ�ಲ್ದದ್ ಸ��ಂದ �ಾವ��ೕ
�ೕ�ಯ
ಸ�ಾಯವನುನ್
ಪ�ಯ�ಲಲ್
�ಾಕಂದ�
ಅವನು
�ಜ�ಾದ
ಅ��ಸತ್ಲನಲಲ್�ಂದು ಮತುತ್ �ಾನು ಅದ�ಕ್ ಅಹರ್ನಲಲ್�ಂದು ಅವ�� �ೂ�ತ್� �ಾಗೂ
ಅವನು �ಜ�ಾದ ಅ��ಸತ್ಲನಲಲ್� ಇರುವದ�ಂದ ಅದರ ಘನ�� �ರುದಧ್�ಾ� ತನನ್
�ೕವನ�ಾಕ್� ದು�ಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ಅ�� 18:3) ಎಂದು ಅವನ �ೖ�ಗಳು �ೕಳು�ಾತ್
ಇದದ್ರು. ಆದ� �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�, ಅವರ �ೕ� ನನ�ರುವ �ರ್ೕ��ೕ ನನ�
�ರ್ೕರ��ಾ�� (ವ 11), ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗ�ೕ�ಂದು (ವ
7) ಅವರನುನ್ ಉ�ತ್ೕಜನಪ�ಸುವ�ೕ ನನನ್ ಬಯ��ಾ��. 8
11:8 “ಸುಲು�ೂಂ�ನು”– �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಆಲಂ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
ಅವನು ಆ�ರ್ಕ ಸ�ಾಯ�ಾಕ್� �ೕ� ಸ�ಗಳನುನ್ �ೕ��ೂಳಳ್�ಲಲ್ ಆದ� ಅವರು
�ೂ�ಾಟ್ಗ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡನು, �ಲ���ಮ್ ಅವ�� �ೂಟಟ್ವ�ೕ ಬಡವ�ಾ�ದದ್ರು.
�ಚುಚ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾದ �ೂ�ಂಥದವರ (8:14) ನಡು� �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಡು�ತ್ದದ್
ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವ�ಂದ ಸ�ಾಯ ಪ�ಯುವದನುನ್ ಅವನು ಸುಲು�ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ
ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು. 9
11:9

�ೌಲನು

�ಲ���ಮ್
��ಾವ್�ಗ�ಂದ
�ೌ�ಕ
ಸ�ಾಯವನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಆದ� ಆತನು ಸ�ಯ�ಲ್ ಇದುದ್ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಡುವ
ಸಮಯದ�ಲ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 10
- 11:10 1 �ೂ�ಂಥ 9:15-18. 12
11:12 �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ಸುಳುಳ್ ಅ��ಸತ್ಲರು ಅ�ಲ್ದದ್ �ರ್ೖಸತ್�ಂದ ತಮಮ್

�ೂೕಧ��ಾ� (2:17) ಹಣವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂಬ �ಷಯದ�ಲ್
�ಾವ ಸಂ�ೕಹವ� ಇರ�ಲಲ್. �ಾವ� �ೌಲ�� ಸ�ಾನರು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು
ಆ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು, ಆದರೂ ಉ�ತ�ಾ� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವದರ�ಲ್ ಅವರು
ತನ� ಸಮವಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅದನುನ್ ��ಾಚ್�
�ೂೕ�ಸ�ೕ�ಂಬ ದೃಢ� ಅವನ�ಲ್ತುತ್. 13-15
11:13-15 ಈಗ �ೌಲನು �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ��ಂದ �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ಸುಳುಳ್
�ಾ�ೕರ್ಕ �ಾಯಕರು �ಾಗೂ ಎ�ಾಲ್ ತ��ಾರುಗಳ�ಲ್ಯೂ ಎ�ಾಲ್ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ಯೂ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಸರು �ೕ��ೂಂಡು ಬರುವ ಅಂಥ ಸವ್�ಾವಗಳನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ�
ಪರ್ದ�ರ್��ಾದ್�. ಅವನು ಅವರ ಬ�ಗ್ ಆರು �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕ��ಾದ್�. ಅವ�
�ಾವ��ಂದ� “ಸುಳುಳ್” – �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಕಳು���ಾದ್� ಎಂದು ಅವರು �ೕಳು�ಾತ್�
ಆದ� ಆತನು ಅವರನುನ್ ಕಳು��ಲಲ್ (ಪರ್ಕ 2:2; �� 23:21 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). ಅವರು “ವಂ�ಸುವ �ಲಸ�ಾರ�ಾ��ಾದ್�” – ಅವರ ��ಾನಗಳು ಮತುತ್
ಸಂ�ೕಶಗಳು ವಂಚ�ಯುಳಳ್ವ�ಗ�ಾ�� �ಾಗೂ ಇತರರನುನ್ ವಂ�ಸುವ�ೕ ಅವರ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 24:11,24; �ೂೕ�ಾ 16:18; 2 �ಸ 2:9-10). ಅವರು
�ಾಹಯ್�ಾ�

ತಮಮ್ನುನ್

ಬದ�ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�,

�ಾನವಂತ�ಂದು

�ೂೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�, �ೕಷ ಬದ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಆದದ್�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಅವರನುನ್
ಕಳು���ಾದ್�ಂದು ಇತರರು ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಆದ� ಅವರ ದುಷಟ್ ಹೃದಯಗಳು
ಬದ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್. ಅವರು �ೖ�ಾನನ �ೕವಕ�ಾ��ಾದ್� (ವ 15; �ೕ�ಾನ 8:44; 2
�ಸ 2:9; 1 �� 4:1-2). �ಾವ� �ೕ�ಯ �ೕವಕರು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್
�ೂೕಪರ್���ೂಳುಳ್�ಾತ್� – ಅವರು �ೕ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್� ಆದ� ಅವರು
�ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾಪದ �ಾಸ�ಾ��ಾದ್� (2 �ೕತರ್ 2:18-19. 2 �ೕತರ್ 2 �ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯವ� ಪ��ರ್�ಾ� ಮತುತ್ ಯೂದನ ಪ�ರ್�ಯು ಸುಳುಳ್ �ಾ�ರ್ಕ �ೂೕಧಕರು
�ೕ�ರುವರು ಎಂಬದನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�). �ೕವರು ಅವರ �ಾಯರ್ಗ�ಗನು�ಾರ ಅವ��
�ೕಪ�ರ್ �ೂಡುವನು (2 �ಸ 2:8; 2 �ೕತರ್ 2:3,9; ಯೂದ 13; ಮ�ಾತ್ಯ 7:22-23).
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವ� �ರ್ೖಸರು ಅಂಥವರ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು,
ಅವ�� ಹಣ �ೂಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು, ಅವರ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಂಡು ಸುಮಮ್�

ಇದದ್ರು. �ೌಲನ ಎಚಚ್�� ನಮ� ಅಥರ್�ಾಗು�ಾತ್ ಇಲಲ್�ೕ? ಇಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡುವವರ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಥ್�ಯ ಬ�ಗ್ ಸಂ�ೕಹಪಡಲು ಇಷುಟ್ �ಾರಣಗಳು �ಾಲ�ೕ? 14
11:14 �ೖ�ಾನನು ತನನ್ನುನ್ �ೖ�ಾನ�ಂದು ಪರ್ಕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಬರುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್
ಅವನು �ಾಪ �ಾಗೂ ದುಷಟ್ತನವನುನ್, �ಾಪ �ಾಗೂ ದುಷಟ್ತನ�ಂದು �ಾ�ಸಲು
�ಡುವ�ಲಲ್. ಅವನು ತನನ್ನುನ್ ಬು�ದ್ವಂತನ�ಾನ್�, ಪರ್�ಾಶ�ಾನ�ಾ�, ಆಕಷರ್ಕ�ಾ�
�ೂೕಪರ್���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅವನು �ೕವರ �ಾ� ಬರು�ಾತ್�. �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ ��ಾಕರ�
ಸ��ಾದ�ದ್ೕ ಎಂದು �ೕಳುವ �ಾ� �ಾಡು�ಾತ್�. �ಾಪವ� �ೕ�ಯಂ� �ಾಣುವ �ಾ�
�ಾಡು�ಾತ್�. ಅವನು ಇ�ೕ �ೂೕಕವನುನ್ ತ��ಳ�ಾ� �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
ಸತಯ್ವ� ತ�ಾಪ್� �ೂೕರುವಂ� �ಾಗೂ ತಪ�ಪ್ ಸತಯ್�ಾ� �ೂೕರುವಂ�, ಕತತ್�ಯು �ಳ�ಾ�
�ೂೕರುವಂ� ಮತುತ್ �ಳಕು ಕತತ್��ಾ� �ೂೕರುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್�. ಇದಲಲ್�
�ಾನವರ�ಲ್ಯೂ �ವ್ೕ�ಛ್�ಂದ ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವವರು ಅ�ೕಕ��ಾದ್�.
�ೕವರು ��ಾಯ 5:20 ರ�ಲ್ ಅಂಥವರ �ೕ� �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ����ಾದ್�. 1 ಪ�ವರ್
21:1; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1; �ೕ�ಾನ 8:44 ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
16-21

11:16-21 �ೌಲನು ಎ�ಲ್ಯೂ ತನನ್ನುನ್ �ೂಗ��ೂಂ�ಲಲ್. �ೕವರ ಕೃ� ಮತುತ್
ಶ�ತ್ ಇಲಲ್� �ೂೕದ� �ಾನು ಏನು ಎಂಬದು ಅವ�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್ – 12:11;
7:1-8; ಎ� 3:8; 1 �� 1:15. ತನನ್ನುನ್ �ೂಗ��ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ಅವನು ಬಹಳ�ಾ�
�ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಅದು ಅವ�� ಮೂಖರ್ತನ�ಂದು ಅ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇತುತ್. ಆದ�
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ರ್ೖಸತ್ರ ��ತತ್ ಅವನು ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲತನವನುನ್ ಸಮ�ರ್��ೂಳಳ್ಲು
ಮುಂ�ಾದನು (12:19). �ೕ�ಾ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವಂ� �ೕವರು ಅವನನುನ್
ಬಲಪ��ದುದ್ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವಂ� �ಾ�ದದ್ನುನ್
�ೕಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಆ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ದನು. 19-21
11:19-21

ಅವರನುನ್ �ಾ��ಪ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಅವನು ವಯ್ಂಗಯ್�ಾ�
�ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ಷಯದ�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡುವವ�ಾ�ದದ್ರು
ಆದದ�ಂದ ಈಗ ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ ಅ��ಸತ್ಲನ �ಚಚ್ಳಪಡು��ಯನುನ್

ಸ���ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತು. 20 �ೕ ವಚನವ� ಅ�ಲ್ದದ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಏನು
�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂಬದನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�. 20
11:20 “ವಶ�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು”– ಅವರು �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್
ಒಳಪ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� (ಅ�� 15:1; ಗ�ಾ 2:4
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��), ಆದರೂ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗ��
ಒಳ�ಾಗುವದೂ ಒಂದು ತರಹದ �ಾಸತವ್�ಾ��. 21
11:21 “�ೂಗ��ೂಳುಳ್ವದು”– 1:12 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 22
11:22 ಅ�ಲ್ದದ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ಹೂದಯ್�ಾ�ದುದ್ �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಂ�ಾಲಕರು ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಆದರೂ ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ೕ�ಯ
ಧಮರ್�ಾಸ� �ಾಲ��ಂದ �ಾತರ್ �ಾಧಯ್ ಎಂದು ಒ�ಾತ್ಯಪ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು
ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದೂ ಒಂದು ಪ��ಾ��ಾ��. �ಾವ� ಅಬರ್�ಾಮನ ವಂಶದವರು ಎಂದು
ಅವರು
�ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್
ಇದದ್ರು
ಇದಲಲ್�
ಅವರು
ಸಂರ�ಸಲಪ್ಟಟ್
ಸಮು�ಾಯದವ�ಾದದ್�ಂದ,

ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್

ಮೂಲ

ಇ�ರ್ಯ

�ಾ�ಯ�ಲ್

ಓದುವವ�ಾದದ್�ಂದ ��ಮ್ಪಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ಅ�� 6:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). ಆದ�
�ೌಲನೂ, �ಾನೂ ಈ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಬ�ಲ್ನು ಎಂದು �ೕ�ದನು
(�ೂೕ�ಾ 11:1; ���ಪ್ 3:5). 23-29
11:23-29 �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಎಂದು ಅವರು �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು
(ವ 23). ಅವರು �ೕವಕರು ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ಆಗ�ೕ ಅಲಲ್ಗ��ದದ್ನು (ವ 13-15)
ಮತುತ್ �ಾನು �ೕ�ರುವ �ರ್ೕ� ಮ�ತ್ ಇ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಆ �ೂೕಧಕರು
�ೕಳುವದ�ಕ್ಂತಲೂ �ಾನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಎಂಬದ�ಕ್ ��ಾಚ್ದ �ಾ�ಗಳು ಇ�
ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಅವನ �ಾ� ಮೂರು �ೕ�ಯ�ಾದ್�� –
�ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಅವನು ಪಡು�ತ್ರುವ ಬಹಳ ಪರ್�ಾಸ (ವ 23,26,27), �ರ್ಸತ್��ಾ�
ಅವನು ಅನುಭ��ದ ಶರ್�ಗಳು (ವ 23-27) ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಜನರ �ೕ�
ಅವ��ದದ್ ಅ�ಾರ�ಾದ �ಾಳ� (ವ 28,29). 23
11:23 “ಅ�ಕ ಪರ್�ಾಸಗಳು”– �ೂೕ�ಾ 15:19; 1 �ೂ�ಂಥ 4:12; �ೂ�ೂ 1:29.

�ೌಲನು ಇದನುನ್ �ದಲು �ೕ��ಾದ್�. �ಾವ�ಾದರೂ ತನನ್ನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೕವಕ�ಂದು �ೕ��ೂಂಡ� ಅವ�� �ಜ�ಾದ ಪ�ೕ�ಗಳು �ಾತುಗಳ�ಲ್ ಅಲಲ್ ಬದ�ಾ�
�ರ್�ಯ�ಲ್ ಎದು�ಾಗುತತ್� �ಾಗೂ ಒಬಬ್�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ಎಷುಟ್ �ರ್ೕ���
ಎಂಬದನುನ್ ��ಯ�ೕ�ಾದ� ಆತ��ಾ� �ಲಸ �ಾಡಲು ಅವನು ಎಷುಟ್
ಇಷಟ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್
��ಯ�ೕ�ಂದು
�ೌಲನು
��ಾನ್�
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು.

“��ಮ�ಗಳು”– �ದಲ�ಯ ಶತ�ಾನದ ಸಂಪರ್�ಾಯ�ಂದ ಬಂ�ರುವ�ೕ�ಂದ�
�ೌಲನು ಏಲು �ಾ� ��ಮ�� �ಾಕಲಪ್�ಟ್ದದ್ನು.

“ಮರಣ”– 1:8-9; 2:11-12. 24
11:24 ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಪರ್�ಾರ ಒಬಬ್�� ನಲವತುತ್ ಚ� ಏಟುಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ
�ೂ�ಯಬಹು�ಾ�ತುತ್ – ಧ�ೕರ್ 25:1-3. �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ಹೂದಯ್ರು �ೕವಲ 39
ಏಟುಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ೂ�ಯು�ತ್ದದ್ರು-ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ೕ�ಾದರೂ 40 ಏಟುಗಳನುನ್
�ೂಟಟ್� ತಮಮ್ �ಕಕ್ ತ�ಾಪ್� 41 ಏಟುಗಳನುನ್ �ೂಡುವ �ಾಧಯ್� ಇರುತತ್�, �ಾಗೂ
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘ� �ಾ�ದಂ�ಾಗುತತ್� ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡು�ಾತ್
ಇದದ್ರು. ಆ ಏಟುಗಳು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ�ಾ�ರು�ತ್ದದ್ವ� ಮತುತ್ �ಲ���ಮ್ ಜನರು ಸ�ತ್ೕ
�ೂೕಗು�ತ್ದದ್ರು. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� �ಾವ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸಲು
�ದಧ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ಅವ��ರುವ
�ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಅಳ� �ಾಡ�ಾಗು�ಾತ್ ಇತುತ್. 25
11:25 “ಕ�ಲ್�ದು �ೂಲುಲ್ವದು”– ಅ�� 14:19-20.

“ಹಡಗು ಒ�ದು �ೂೕ�ತು”– (ಅ�� 27:27-44ರ�ಲ್) ಒ�ಮ್ ಹಡಗು ಒ�ದು
�ೂೕದದುದ್ �ಾತರ್�ೕ ಬ�ಯ�ಾ��. �ೌಲನು ಅನುಭ��ದ ಅ�ೕಕ ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್
ಅವ�� ಎದು�ಾದ ಅ�ೕಕ ಅ�ಾಯಗಳು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್,
ಅವನು ಇ�ಲ್ �ಾ�ಾ��ೕ �ೕ�ರುವದ�ಂದ ನಮ� ಅವ� �ೂ�ಾತ್��. 26
11:26 “ಅ�ಾಯಗಳು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಒಬಬ್ನು ಏನನುನ್ ಸ���ೂಳಳ್ಲು
�ದಧ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ಅವ��ರುವ
�ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಅ�ಯ�ಾಗುವದು. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ ಕು�ತು�ೂಂಡು
�ಾವ� ಬಹಳ ಪರ್�ದಧ್ರು ಎಂದು �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಅವರು ಅವರು �ಾವ

ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ��ದದ್ರು? �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಎಂ�ಾ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್ ಎದು�ಸಲು
ಅವರು �ದಧ್�ಾ�ದದ್ರು? 27
11:27 “��ದ್�ಡುವದು”– ಬಹಳ ಸಲ ಅವ�� ��ದ್ �ಾಡಲು ಸ��ಾದ ಸಥ್ಳ�ೕ
ಇರು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಸಹಜ�ಾ� �ೕ�ಯ �ಾರ �ಾಗೂ ಒತತ್ಡಗಳು ಅವನನುನ್
ಎಚಚ್ರ�ಾ��ೕ ಇ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ವ�. ತಮಮ್ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್
ಆ�ಾ�ಾ� ಮಲಗುವದನುನ್ ಒ�ಮ್ಯೂ ತ�ಪ್ಸದವರು, ಅವನ �ೕ� ದೂರುಗಳನುನ್
�ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.

“ಹ��”, “�ಾ�ಾ��”, “ವಸ��ಲಲ್�ರು��”– �ೌಲನು �ೂೕ�ಾ 8:28,35-37
ವಚನಗಳ�ಲ್ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ �ೖವ�ಾಸ�ವನುನ್ ಬ��ಲಲ್. ಅವನು ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್
ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಅನುಭವ�ಂದ �ಾ�ೕತುಪ��ದದ್ನು. ಇದಲಲ್� �ಾನು �ಾ�ರುವ ಮತುತ್
ಅನುಭ��ರುವ ಶರ್�ಗ�ಂದ ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲತನವನುನ್ �ಾ�ೕತುಪ��ದದ್ನು. ಅವನು
ತನನ್

�ೕ�ತವನುನ್

ಭದರ್ಪ���ೂಳಳ್ಲು

ಆ�ಾಮ�ಾಯಕವ�ಾನ್�,
ಆಗು�ಾತ್

ಸುಲಭ�ಾ�,

ಇರ�ಲಲ್�ೕ?

ಆ�ರ್ಕ�ಾ�

ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ

ಭದರ್ಪ���ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ�ತುತ್, ಒಂದು�ೕ� ಅವನು ಜನ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಸ�ಗ�ಂದ
ಸ�ಾಯ �ೕ�ದದ್� �ಾಧಯ್�ತುತ್, ಒಂದು�ೕ� ಅವನು ಉತತ್ಮ�ಾದ ವಸ�, ಛತರ್ ಮತುತ್
ಆ�ಾರ�ಕ್ಂದು ಹಣ ��ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗು�ಾತ್ ಇದದ್� �ಾಧಯ್�ತುತ್, ಒಂದು�ೕ�
�ಾವ��ೕ �ೂಂದ��ರದ ಮತುತ್ ತನನ್ ಬ�ೂೕಣ�ಾಕ್� ಸವರ್�ದಧ್�ಗಳೂ
�ಾಡ�ಾ�ದದ್ ಸಥ್ಳಗ�� �ೂೕ�ದದ್� �ಾಧಯ್�ತುತ್. ಆದ� ಅವನು ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳ�ಲ್
ಆಸಕತ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ (ಅ�� 20:24). ಈ �ಾಯರ್ಗಳು �ಾಧಯ್�ರದ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ರುವ
ಜನರನುನ್ ತಲುಪಲು ಅವನು ಬಯ�ದನು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಶರ್�ಗಳನುನ್
ಅನುಭ�ಸುವದು �ೌ�ಾಗಯ್ �ಾಗೂ ಮ���ಾ�� ಎಂದು ಅವನು �ಾ��ದ�ೕ
�ೂರತು ಅವ�ಗಳನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಲಲ್ – 4:17; �ೂೕ�ಾ 8:17; ���ಪ್
1:29; 3:10; �ೂ�ೂ 1:24. �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ ಕು�ತು �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ –
ಮತುತ್ ಇಂದು ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ ತಮ�ೕ�ಾದರೂ ಅವ�ಾನ�ಾದ�
ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ೂತುತ್ ಊಟ �ಗ� �ೂೕದ� ಅದು�ೕ �ೂಡಡ್ ಕಷಟ್ ಅಥ�ಾ ಸ��ಾದ
ನಡವ��ಯಲಲ್ ಎಂದು �ೕ�ಸುವ �ೂೕಧಕರು �ಾಗೂ ಉಪ�ೕಶಕ��ಂತ ಈ �ೕವರ

ಮನುಷಯ್ನು ಬಹಳ ವಯ್�ಾಯ್ಸವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 28
11:28 “ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಗಳು”– �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಗಳು �ಾತರ್ವಲಲ್, �ಾನು ��ಧ
ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ �ಾಥ್ಪ� �ಾ�ದ ಸ�ಗಳು �ಾತರ್ವಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ಾನು �ೂೕಡ� ಇರುವ
ಸ�ಗಳೂ

(�ೂ�ೂ

2:1).

ಎ�ಾಲ್

ಸ�ಗಳು

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್�ೂಂ��

ಮತುತ್

ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್�ಾಯ್��ಂ�� �ೂಂ���ಾ�� ಆದದ್�ಂದ
�ೌಲನ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಅವ�ಗ�ಲಲ್ವ� ತ�ೂನ್ಂ�� �ೂಂ���ಾ��. �ಲ���ಮ್ ಒಂದು
ಸ�ಯ �ೕಚ�ಯು ಸ�ಾ�ಾಲಕನನುನ್ ಕು�ಗ್��ಡುತತ್�. �ೌಲನ ಹೃದಯ ಎ�ಾಲ್
ಸ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸುವ�ಾ�ತುತ್. 29
11:29 ಸ�ಗಳು �ಾತರ್ ಅವನ �ೕ� ಆ�ಾರ�ೂಂ�ರ�ಲಲ್, ಸ�ಗಳ�ಲ್ರುವವರೂ
ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ಅವನ �ೕ� ಆ�ಾರ�ೂಂ�ದದ್ರು.

“ಬಲ�ೕನನು”– �ೂೕ�ಾ 14:1; 15:1; 1 �ೂ�ಂಥ 9:22.
“�ಾಪಪಡುವದು”– �ರ್ೖಸತ್ರು ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ತಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ ಎಡ��ೕಳುವಂ�
ಇತರರು �ಾರಣ�ಾದ� ಅವನು ಬಹಳ�ಾ� �ಾಪಪಡುವವ�ಾ�ದದ್ನು. ಅವನು ತನನ್
�ಾತುಗಳ�ನ್ೕ �ೂೕ�ಾ 12:15; ಮತುತ್ ಗ�ಾ 6:2 ರ�ಲ್ �ರ�ೕ��ದನು. ಅವರು
ಅನುಭ�ಸುವದ�ನ್ೕ ಅವನೂ ಅನುಭ��ದನು, ಅವರ �ಂ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ತನನ್ �ೕ�
�ೂತುತ್�ೂಂಡನು, ಅವರ ಸಮ�ಯ್ಗಳು �ಾಗೂ ಕಷಟ್ಗಳನೂನ್ �ೂತುತ್�ೂಂಡನು. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� ಇವ�ಗಳನುನ್ ಕ��ದನು ಮತುತ್ ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಬಲ �ೕ�ದನು.
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11:30 “ಬಲ�ೕನ�”– 12:5,9,10. 31
11:31

�ೌಲನ

ಕಷಟ್ಗಳು,

ಸಮ�ಯ್ಗಳು

ಮತುತ್

ಶರ್�ಗಳ

ಪ�ಟ್ಯನುನ್

�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು ನಂಬದವ�ಾ�ದದ್ರು. ಅದದ್�ಂದ ಅವನು ಅವ�� �ಾನು
ಸತಯ್ವ�ನ್ೕ �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ನಮರ್��ಂದ �ೕವರ �ಾಮದ�ಲ್
ದೃಢಪ��ದನು. 32-33
11:32-33 ಅ�� 9:22-25.

ಹ�ಾ�ಯ ಈ ಅನುಭವವ� ಅವನು �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್
ಇದದ್ “ಬಲ�ೕನ�ಗಳ�ಲ್” ಒಂ�ಾ��. ಎ�ಾಲ್ ತರಹದ ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್
ನನನ್ ಬಲದ�ಲ್ ಸ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂದು �ಾನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಈ

ಬಲ�ೕನ�ಯ ನಡು�ಯೂ �ೕವರು ನನನ್ನುನ್ ಅವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಸ���ೂಳಳ್ಲು
ಬಲಪ���ಾದ್� ಎಂಬ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕ�ದನು.
ಅವರು ಇದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯ�ದನು (3:5; 4:7).
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12:1 ತನನ್ “ಬಲ�ೕನ�ಗಳ” �ಷಯದ�ಲ್ �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ �ೂೕದ� �ಾವ��ೕ
ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು ಅ��ದದ್ನು, ಆದ� ಅವ�� �ೕ� ಆ�ಕ್
ಇರ�ಲಲ್ – ವ 11, 19. ಇದಲಲ್� ಅವನು ತನನ್ ದಶರ್ನಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟ�ಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುವದರ ಕು��ಾ�ಯೂ �ೕ��ೕ �ಂ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೕ�ರು�ಾಗ
�ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ತಮಮ್ ದಶರ್ನಗಳು �ಾಗೂ ಪರ್ಕಟ�ಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ಾದ್ಗ (ಇದರ �ಾಧಯ್�ಗಳೂ ಇದದ್ವ�) ಅ�ಲ್ದದ್
�ರ್ೖಸತ್ರ ��ತತ್ ಈ �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ಾವ� ಅವ��ಂತ ಕ��ಯಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕಪರ್���ೂಳಳ್ಲು ಅವನು ಬಯ�ದನು. ಆ� 15:1; ಸಂ�ಾಯ್ 12:6 ರ�ಲ್ ದಶರ್ನಗಳ
ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 2-5
12:2-5 �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ತನನ್ ಬ�ಗ್�ೕ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್��ೕ? �ೌದು; 7 �ೕ
ವಚನ �ೂೕ��. �ೕ�ರು�ಾಗ ಅವನು �ಾನಲಲ್� �ೕ� �ಾ�ೂೕ ಎಂಬ �ೕ�ಯ�ಲ್
“ಮನುಷಯ್ನು” ಎಂದು �ಾ� �ೕ��ಾದ್�? ಬಹುಶಃ ಇದಕೂಕ್ ಅವನ “ಬಲ�ೕನ�ಗೂ”
�ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ
�ೂಗ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದು ಅವನ ಬಯ��ಾ�ರಬಹುದು; ಬಹುಶಃ ಅವ�� ಈ
ಅನುಭವ ಅತಯ್ಂತ ಅಪ��ತ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಆ�ರುವದ�ಂದ ತನ�ೕ�ಾಗು�ತ್� ಎಂಬ�ೕ
ಅವ�� ಅಥರ್�ಾಗ� ಇರಬಹುದು ಮತುತ್ ಅವನು �ೕವಲ �ರ್ೕಕಷ್ಕ�ಾ� ಇ�ದ್ರಬಹುದು
ಅಥ�ಾ ಬಹುಶಃ �ೕ� �ಾವ��ೂೕ �ಾರಣ�ಕ್ ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್�� ಇಂಥ
ಅನುಭವ ಆಗ� ಇ�ದ್ರಬಹುದು. 4
12:4 “ಪರ�ೖಸು”– ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇದು “ಮೂರ�ೕ ಆ�ಾಶ�ೕ” (ವ 2) ಆ��.
�ಲವ� �ಹೂದಯ್ರು ಒಟುಟ್ ಏಳು ಆ�ಾಶಗ�� ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು ಆದ�
�ೕವರು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ಗಳ�ಲ್ ಈ ಆ�ೂೕಚ�� �ಾವ��ೕ

ಅವ�ಾಶ�ಲಲ್. “ಮೂರ�ೕ ಆ�ಾಶ” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವ ಮೂಲಕ, ಉನನ್ತ�ಾದ ಆ�ಾಶ,
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾದ ಆ�ಾಶ, �ೕವರ �ಾಸ�ಾಥ್ನ�ಾ�ರುವ ಪರ�ೖ�ನ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. “ಪರ�ೖಸು” ಎಂಬ ಪದ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವಲ ಮೂರು ಸಲ
�ಾತರ್�ೕ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� – ಇ�ಲ್, ಲೂಕ 23:43 ರ�ಲ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕ 2:7 ರ�ಲ್.
“�ೕಳಲು

ಅನುಮ��ಲಲ್� ಇರುವಂಥ” –�ಷಯಗಳನುನ್ �ೌಲನು ಅ�ಲ್
�ೕ���ೂಂಡನು. ಧ�ೕರ್ 29:29; ಪರ್ಕ 10:3-4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 6
12:6 ಜನರು �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ರುವ ಮತುತ್ �ೕಳು�ತ್ರುವ �ಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನ
ಬ�ಗ್ ಮತುತ್ ಅವನ ಅ��ಸತ್ಲತನದ ಬ�ಗ್ ತಮಮ್ ಅ��ಾರ್ಯಗಳನುನ್ ರೂ���ೂಳಳ್�ೕ�ೕ
�ೂರತು ಅವ�ಂದ ಪ�ೕ�ಸಲು ಆಗ�ರುವ ಅವನ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅನುಭವಗಳ �ೕ� ಅಲಲ್
ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. 7

12:7 ಅವನು 2-5 ವಚನಗಳ�ಲ್ ತನನ್ ಬ�ಗ್�ೕ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
ಇದು �ಾ�ೕತುಪ�ಸುತತ್�. ಜನರು ಗ�ರ್ಷಠ್ರು ಮತುತ್ ದುರಹಂ�ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು
�ಾಕಂದ� �ೌಲನು �ೂೕ�ರುವ ದಶರ್ನಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ರುವ ಪರ್ಕಟ�ಗ��ಂತ ಕ��
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯುಳಳ್ವ�ಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೂೕ��ದ್ೕ� ಅಥ�ಾ �ೂೕ��ದ್ೕ�ಂದು
��ದು�ೂಂ��ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ಅ�ತು�ೂಂಡರು. �ೕವರು �ೌಲ�� �ೂೕ��ರುವ
�ಷಯಗ�ಂದ ಅವನು ಗ�ರ್ಷಠ್�ಾಗುವ ಅ�ಾಯವ� ಎದು�ಾಗುವದು ಎಂಬದನುನ್ �ೕವರು
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಇದಲಲ್� �ೕವರು �ಾನು �ವ್ೕ�ಸುವ ಗವರ್�ಕ್ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾಗ�
ಅಥ�ಾ ಆತನ ಮಕಕ್ಳ�ಲ್ �ಾ�ೕ ಆಗ� ಒಳ�ಾಗದಂ� �ೂೕ��ೂಳಳ್ಲು ತನನ್�ೕ
�ಾಗರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�. �ೌಲನ “ಶ�ೕರದ�ಲ್ದದ್ ಮುಳುಳ್ ಏನು?” ಆತನು ಇ�ಲ್
ಏನು �ೕ��ಾದ್� ಅಷುಟ್ �ಾತರ್�ೕ ನಮ� �ೂ�ತ್�. ಬಳಸ�ಾ�ರುವ �ಾ� ಅಸಪ್ಷಟ್
ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಕರ�ಾ��. “ಶ�ೕರ” ಬಹುಶಃ ಅವನ ಅ��ೕಯ�ಯ ಸವ್�ಾವ�ಾ�ರಬಹುದು
ಅದರ ಬ�ಗ್ ಅವನು �ೂೕ�ಾ 7:14-25 ರ�ಲ್ ಅದರ ಕು�ತು �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಇ�ಲ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ (�ಾಕ್ರ್ �ಂದ ಬಂ�ರುವ ಸ�ರ್) ಅ�ೕ ಅಥರ್ವನುನ್
�ೂಡುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 7:5,18 �ೂೕ��). ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ “ಮುಳುಳ್” ಅವನ
ಅ��ೕಯ�� ಒಳ�ಾ�ರುವ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು (�ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ಲಲ್� ಅವನು �ಾ�ಾ��ೕ ಏ�ಾ��ಾದ್�) – ಬಹುಶಃ ಪರ್ಬಲ�ಾದ �ೂೕಧ�,
�ಾವ��ೕ

�ಟಟ್

ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್

�ೖ�ಾನನು

ಅವನ

ಮನ�ಸ್�

ತರುತತ್�ೕ

ಇ�ದ್ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಇಂಥ�ದ್ೕ �ಾವ��ೂೕ �ಾಯರ್�ಾ�ರಬಹುದು, ಅದು �ೌಲನ
�ಾಪ

�ಾಗೂ

�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ�

ಬಲ�ೕನ�ಯನುನ್
ಅವನು

ಸತತ�ಾ�

ಏ�ಾ��ಾದ್�

ಎಂಬ

ಅವ��

�ನಪ�

�ಾ�ಸು�ಾತ್,

ಆಳ�ಾದ

�ಳುವ��ಯನುನ್
�ೂಡುವ�ಾ�ತುತ್ ಅ�ನ್ಸುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 7:14-25 ರ�ಲ್ �ೂೕ�ರುವ ಪರ್�ಾರ).
�ಾವ��ೂೕ �ೕ�ಯ �ಾ�ೕ�ಕ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಇ�ನ್ೕ�ೂೕ ಅಲಲ್� ಈ �ಷಯ ಅವನು
ಗವರ್�ಕ್ ಒಳ�ಾಗದಂ� ತ�ಯುವದು ಎಂಬ�ಾ� ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್��
ಅ�ನ್��. ಉ�ಾಹರ��, ಕ�ಣ್ನ �ಲವ� �ಾ��ಗಳು (�ಲವ� ಪಂ�ತರು ಇದು�ೕ ಅವನ
“ಮುಳುಳ್” ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು) ಅವನು ತನನ್ ಪರ�ೂೕಕದ ದಶರ್ನಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ ಗವರ್ಪಡ� ಮತುತ್ ದುರಂಹ�ಾರಪಡ� ಇರುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ವ�
ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವದು ಸುಲಭವಲಲ್. ಏ�ೕಆದರೂ ಆ “ಮುಳುಳ್” ಏನು ಎಂಬದು
ನಮ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂ�ತ್ಲಲ್ ಮತುತ್ ನಮ� ಅದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ�ಯೂ
ಇಲಲ್. ಆದ� ಅದರ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್ ನಮ� �ಲವ� �ಷಯಗಳು ����. ಅದು ಅವ��
“�ೂಡಲಪ್�ಟ್ತುತ್”. ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಅವನು ಅದನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕವರು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಏಪರ್��ದನು. ಆದ� ಅದು “�ೖ�ಾನನ
ದೂತ�ಾ�ದದ್ನು”. ಇ�ಲ್ “ದೂತ” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದವ�
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಹಲವ� �ಾಗಗಳ�ಲ್ “�ೕವದೂತ” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡ�ಾ�ರುವ ಪದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ��. ಬಹು�ೕಕ ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ�
ಅಥ�ಾ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ೌಲನನುನ್ �ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ ಶೂಲವನುನ್, �ೖ�ಾನ�ಂದ
ಬಂದ�ಾದ್�ತುತ್. ಅಥ�ಾ (ಒಂದು�ೕ� ಈ �ಾಧಯ್� ಇಲಲ್�ಾದ�?) �ಜ�ಾ�ಯೂ
�ೖ�ಾನನ ದೂತರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು – ದು�ಾತಮ್ನು – ಅವನ ಸಮ�ಯ್ಗ�� �ಾರಣ�ಾ�ದದ್ನು,
ದು�ಾತಮ್ನು ಅವನ ಪರ್��ಂದು ��ಜ್ಗೂ �ೂಂದ�ಪ��ದನು ಮತುತ್ ಪರ್��ಂದು
�ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಅವನನುನ್ ಕು�ಗ್ಸು�ಾತ್ ��ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು ಅಥ�ಾ ಅವನ �ಂ�ನ
ಸವ್�ಾವದ �ಾವ��ೂೕ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ನಪ� �ಾ��ಾತ್ ಇದದ್ನು ಅಥ�ಾ ಅವನು
�ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ �ಾವ��ೕ ದುಷಟ್�ಾಯರ್�ಕ್ ಅವನನುನ್ ಮ�ತ್ ನ�ಸಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಏ�ೕ ಆದರೂ ಆ “ಶೂಲ” (ಮುಳುಳ್) �ೌಲ�� ಬಹಳ
�ೕದ�ಯನುನ್
�ೂಡುವ�ಾ�ತುತ್.
�ಾ�ೕ�ಕ�ಾ�ರಬಹುದು
ಅಥ�ಾ
�ಾನ�ಕ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕದ��ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳ

�ಶರ್ಣ�ಾ�ರಬಹುದು, ಅ�ೕ�ಂದು ಅವನು �ೕ�ಲಲ್. ��ಧ �ೕ�ಯ “ಶೂಲಗಳನುನ್”
ಎದು�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ�� 9�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೌಲ�� �ೂಡ�ಾ�ರುವ
�ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ೂಡ�ಾಗುವ�ೕ�ೂೕ ಎಂಬ �ಾರಣ�ಕ್ ಬಹುಶಃ ಅವನು �ೕಳ�
ಇ�ದ್ರಬಹುದು. �ೌಲನ ಅನುಭವಗಳನುನ್ �ೕಬ 1:6—3:26 ವಚನಗ�ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 8
12:8 ಅವನ �ೕದ� �ಪ�ೕತ�ಾ�ದದ್�ಂದ �ೕವ�ೕ “ಶೂಲವನುನ್” ��ದು�ಾಕು ಎಂದು
ಅವನು ಬಹಳ�ಾ� �ೕ��ೂಂಡನು.

“ಮೂರು ಸಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 26:44; �ೕ�ಾನ 13:38; 21:17; ಅ�� 10:16
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಪರ್�ದಧ್�ಾ�ದದ್ ಅ��ಸತ್ಲನು ��ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ೕ�ಯ�ಲ್
ಅವನ �ಾರ್ಥರ್�� ಉತತ್ರ �ಗ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. 9
12:9 �ೌಲನು �ೕ��ೂಂಡದದ್ನುನ್ ಕತರ್ನು ಅವ�� �ೂಡ�ಲಲ್. ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ
ಉತತ್ಮ�ಾದದದ್ನುನ್ ಆತನು �ೂಟಟ್ನು – �ವರ� ಮತುತ್ �ೂಡಡ್ �ಾ�ಾದ್ನ. ಆ
�ವರ� ಏ�ಂದ�: ಒಂದು�ೕ� �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಬ�ಷಠ್�ಾ�ರಲು
ಬಯಸುವ�ಾದ� ಅವನು ತನನ್�ಲ್ ಬಲ�ೕನ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ತನನ್ ಬಲ�ೕನ�ಯನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾ�ಾದ್ನ ಏ�ಂದ� ಆ ಶೂಲವನುನ್ ಸ���ೂಳಳ್ಲು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅವನನುನ್ ಬಲಪ�ಸುವನು ಮತುತ್ ಅದ�ಂದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಭವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವಂ�
�ಾಡುವನು. �ೕವರು ನಮ� �ೕ�ಾಗುವಷುಟ್ ಬಲವನುನ್ �ೂಡ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ
�ೕದ�ಯನುನ್, ಕಷಟ್ವನುನ್, ಅ�ಾಯವನುನ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡಲು,
�ಾರವನುನ್ ಸ���ೂಳಳ್ಲು ಕ�ಯುವ�ಲಲ್. ಆತನ ಕೃ� ಎ�ಾಲ್ ತ��ಾರುಗಳ ಆತನ
ಜನ�ಲಲ್�� �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ�ಾ�ರುತತ್�.

“�ೕ�ರ�ಾ�”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆ�ಮ್ೕಕ ಶ�ತ್ಯು �ಾನವನ ಬಲ�ೕನ�ಯ�ಲ್
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾಗುತತ್� ಎಂಬ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಠವನುನ್ �ೌಲನು ಕ�ತು�ೂಂಡನು.
ಇದಲಲ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶ�ತ್ಯು ತನನ್ �ೕ� ���ಾ�ರ� ಎಂಬ �ೂಡಡ್ ಬಯ�
ಅವ��ತುತ್ ಆದದ್�ಂದ (���ಪ್ 3:10) ತನನ್ ಬಲ�ೕನ�ಯನುನ್ ತನ� ಕ�ಸುವಂಥ
ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಅವನು ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 10
12:10 “�ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್”–ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಗಮ��� – ಅವನ ಇ�ೕ �ೕವನ ಮತುತ್

�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ತನನ್ ��ತತ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
��ತತ್�ೕ, ಆತನ ಶ�ತ್ ತನನ್ �ೕ� ���ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯ�ದನು.

“ಅದರ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ತ್ೕ�”– ಅಥ�ಾ “ಅದರ�ಲ್ ಆನಂ�ಸು�ತ್ೕ�” ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ
ಇದನುನ್

�ಾ�ಾಂತರ

�ಾಡಬಹುದು.

ಅ�ೕಕ

�ರ್ೖಸತ್ರು

ಕೂರ್ರ

�ೕ�ಯ�ಲ್

ಬಲ�ೕನ�ಗಳನುನ್, ಅವ�ಾನಗಳನುನ್, ಕಷಟ್ಗಳನುನ್, �ಂ�ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್
ಸ���ೂಂಡ� �ಾಕು ಎಂಬ�ಾ� ಆ�ೂೕ�ಸುವಂಥವ�ಾ��ಾದ್�. ಆದ� ಅಂಥ
�ಾಯರ್ಗ�ಂದ �ೂ�ಯುವ �ೂಡಡ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಪರ್�ಫಲಗಳ ಬ�ಗ್ ಒಂದು ವಯ್�ತ್�
�ೂ�ಾತ್ಗು�ಾಗ, ಅವನು ಅದರ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. �ೕವರ �ಾಗರ್ಗಳ �ಳುವ��ಯ
�ಳ�ನ�ಲ್, �ೕದ�ಯೂ ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:11-12;
ಅ�� 5:40-41; 16:22-25; 1 �ೕತರ್ 5:12-14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
�ೌಲನು ಇ�ಲ್ ತನನ್ನುನ್ ಶಕತ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕನ�ಾನ್� �ಾಡುವ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಶ�ತ್ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೌಲನು ಬಲ�ೕನ�ಾ�ರು�ಾಗಲೂ �ಾ�
ಬಲವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು? �ಾಕಂದ� ತನನ್ ಬಲ�ೕನ�ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಂಡ ನಂತರ
ಅವನು ತನನ್ �ೕ�, ತನನ್ ಶ�ತ್, ಬು�ದ್ವಂ��, �ಾಮಥಯ್ರ್ದ �ೕ� ಆತು�ೂಳಳ್ಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರ �ೕ� �ಾತರ್�ೕ ಆತು�ೂಳಳ್ಲು ಬಯ�ದನು. 1:8-9;
1 �ೂ�ಂಥ 2:1-5 �ೂೕ��. �ೕವರ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದ� ಒಬಬ್ನು
ತನನ್ನುನ್ ಮತುತ್ ತನನ್�ಲ್ರುವ ಭರವ�ಯನುನ್ ತಯ್�ಸ�ೕಕು. ��ಾಯ 40:28-31
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆದ� ಸಹಜ�ಾ� �ಾನವರು ಇದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ��ೕ
�ೕಚ� �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. 11
12:11 “ಬು�ಧ್�ೕನನು”– 11:1,16,21.

“��ಮ್ಂದ�ೕ �ೂಗ�� ಉಂ�ಾ�ತು”– 3:1-3.
“�ಾನು ಅಲಪ್ನು”– 3:5; 1 �ೂ�ಂಥ 3:7; ಎ� 3:8. 12
12:12 �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ “ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್” �ಾ�ದನು ಮತುತ್
ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲ�� �ೂೕ�ಸಲು ಆ�ಮ್ೕಕ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು (�ೕ�ಾನ 2:11 ರ
�ೂೕಟ್ �ೂೕ��).

“ಅದುಭ್ತಗಳು”– ಅಂದ� ಆಶಚ್ಯರ್ವನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳು (ಮ�ಾತ್ಯ
12:22-23; 15:31; ಅ�� 2:12; 3:10).

“ಮಹ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳು”– ಅಂದ� ಅ�ಾ�ಾರಣ ಶ�ತ್�ಂದ �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳು. ಇವ�
“ಅ��ಸತ್ಲನ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗ�ಾ�ದದ್ವ�”. ಅ��ಸತ್ಲರು �ೕವ�ಂದ ಆ�ಸಲಪ್ಟುಟ್
ಕಳು�ಸಲಪ್ಟಟ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಇವ�ಗಳು �ೂೕ�ಸುವವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� ಮತುತ್
ಅವರು �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ಅ�� 5:12; 14:3; ಇ�ರ್ 2:4).
ಅ��ಸತ್ಲರ �ನಗಳು ಮು�ದು �ೂೕ��, ಒಂ�ೕ ಸಲ ನ�ಮ್ಲಲ್��ಾ�ಯೂ ಸತಯ್ವನುನ್
�ಾಥ್�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ನಮ�ಾ� ಬ�ಯ�ಾ��. ಆ�ನಂ� ಈಗ
ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳು, ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಮಹ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ –
ಆದರೂ �ೕವರು ತನನ್ �ತತ್ದ �ೕ�� �ಲವ� ಸಮಯಗಳ�ಲ್ �ಲವ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್
ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಅ�� 8:15-17 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಆದ� ಈಗ ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ �ಾಡುವ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾಡು��ಂದು �ೕಳುವ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ
ಅವನು �ೕವ�ಂದ ಆ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವನು �ಾಗೂ ಕಳು�ಸಲಪ್ಟಟ್ವನು ಎಂಬ�ಾ�
�ಣರ್�ಸ�, ಅವನು �ಾಡುವ �ೂೕಧ�, ಅವನ ನಂ�� ಮತುತ್ �ೕವನ �ೖ� �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ �ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ ಇ��ೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ
�ಣರ್�ಸು�ತ್ೕ�. ಒಂದು�ೕ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ �ೕ�ನ
�ಾಯರ್ಗಳು ಇಲಲ್�ಾದ� ಅವನು ಅಥ�ಾ ಅವಳು �ಾಡುವ, �ಾಡು��ಂದು �ೕಳುವ
ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳ �ಷಯ್ದ�ಲ್ ಸಂ�ೕಹಪಡಬಹುದು. ಅಂಥವರು ಶರ್�ಗಳನುನ್
ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್ �ೕ�ಸ� ಮತುತ್ ತಮಮ್�ನ್ೕ ಒ�ಪ್ಸ� �ಾಗೂ ಹಣ ಮತುತ್ ಆ�ತ್ಯ
�ೕ�ನ ಆ�ಯನುನ್ ತಯ್�ಸಲು �ಾಗೂ �ೌಲನು ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ���ರುವ ಪರ್�ಾರ
�ೂೕ�ಸಲು, �ಾವ� ಅವರ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ೕಳಲು ಆಸ�ತ್ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್ೕ�. 13
12:13 11:7-12; 1 �ೂ�ಂಥ 9:12-18 �ೂೕ��. ಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್ �ೕಳುವ
ಮೂಲಕ �ೌಲನು ವಯ್ಂಗಯ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಸ�ಾಯಪ�ಯ�
�ಾನು �ಾವ��ೕ ತಪ�ಪ್ �ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (7:2).
14-15

12:14-15 ಅವರು �ೂಡಬಹು�ಾದ ಹಣ�ಕ್ಂತ – 6:11-13, ಅವರ �ರ್ೕ� �ಾಗೂ

ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�

ಅವ��

ಬಹಳ

�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�.

ಅವನು

ಸ��

ತಂ��ಾ�ದದ್ನು (1 �ೂ�ಂಥ 4:15). ತಂ�ಯಂ�ರು ತಮಮ್ ಮಕಕ್ಳ �ಷಯದ�ಲ್
�ವರ್�ಸ�ೕ�ಾದ ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್ ಅವನು ಅ�ತು�ೂಂಡನು ಮತುತ್ ಅವ��ಾ� ತನನ್
ಸಮಯ,

�ಾಮಥಯ್ರ್

ಮತುತ್

ತ�ಾಂತುಗಳನುನ್

�ೕ�

ಎಲಲ್ವನೂನ್

ಅವ��ಾ�

ಉಪ�ೕ�ಸಲು ಬಯಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು (7:3). �ೕವರು ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕವಕರ�ಲ್
ಇದ�ನ್ೕ �ೂೕಡಲು ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವಜನ�ಂದ ಏನು ಪಡಯಬಹುದು
ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸ� ಅವ�� ಏನು �ೂಡಬಹುದು ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ ಅವರು
�ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. 16-18
12:16-18 �ಲವರು ಈ �ೕ��ಾ� �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂದು ಅ�ನ್ಸುತತ್�: �ೌಲನು
ಸ��ಂದ ಹಣ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ �ಜ ಆದ� �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ರುವ
�ರ್ೖಸತ್��ಾ� ಹಣ ಸಂಗರ್ಹ� �ಾಡುವದರ �ಂ�ರುವ ಅವನ �ಜ�ಾದ
ಉ�ದ್ೕಶ�ೕ�ಂದ�, ಅದನುನ್ ತನನ್ �ಾಯರ್ಗ��ಾ� ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬ�ೕ,
�ೕತ ಮತುತ್ ಇ�ೂನ್ಬಬ್ ಸ�ೂೕದರ ಈ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ ಅವ�� ಸಹ�ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು.
�ೌಲನು ಅವ�� ಮನ� �ಾಡುವ�ೕ�ಂದ� – ಈ ಗುಣಗುಟುಟ್��ಯು ಸತಯ್�ಾ��
ಎಂಬದ�ಕ್ ಏ�ಾದರೂ �ಾ� ಇ��ೕ? ಇಂಥ ಆ�ೂೕಪದ ��ತತ್�ಾ��ೕ �ೌಲನು ಹಣ
ಸಂಗರ್ಹ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್

ಬಹಳ

ಎಚಚ್���ಂದ ಮತುತ್

ಬು�ದ್ವಂ���ಂದ

ನ�ದು�ೂಂಡನು (8:6-21; 1 �ೂ�ಂಥ 16:1-4). 19
12:19 ಅವನು ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ಾ� “�ೂಗ��ೂಂ��ಾದ್�” ಮತುತ್ ತನನ್
ಅ��ಸತ್ಲತನವನುನ್ ಸಮ�ರ್��ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ಾರಣವನುನ್
�ೂೕಡಬಹುದು.
ಅವರು
ಅವನನುನ್
ತ�ಾಪ್�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಾರದು.
�ಾಯ್�ಾ�ಪ�ಗಳ ಎದು�ನ�ಲ್ ತನನ್ ಸಮಥರ್�ಯ �ಾದವನುನ್ ಮಂ�ಸುವ �ಾ� ಅವನು
ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್ (1 �ೂ�ಂಥ 4:1-5). ತನನ್ “�ೂಗ��ೂಳುಳ್��ಯನೂನ್”
(1:12) �ೕ� ಅವನು ಅವ�� �ೕಳ�ೕ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ವ�, ಅವರ �ತ�ಾಕ್��ೕ ಆ��ತ್ೕ
�ೂರತು ತನ�ಾ�ಯಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ� ಅವನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ
ಮತುತ್ ಅವನು ಕ��ದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕ�ತದ�ಲ್ ಬಲ�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. 20-21

12:20-21 ಅ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಯು �ಲವ� �ಷಯಗಳ�ಲ್ ದುಬರ್ಲ�ಾ�� ಮತುತ್ ��ಧ
ಗುಂಪ�ಗಳು �ಾಗೂ �ೖಂ�ಕ �ಾಪಗಳ�ಲ್ �ರತ�ಾ�� ಎಂಬದು �ೌಲ�� ��ಾನ್�
�ೂ�ತ್ತುತ್ (1 �ೂ�ಂಥ 1:11-12; 3:3; 4:18; 5:2,11; 6:15-16; 8:1;
11:18,22).

ಅವರು

ತನನ್ನುನ್

ಮತುತ್

�ಾನು

�ೂೕ��ರುವ

ಸತಯ್ವನುನ್

��ಾಕ�ಸುವ�ೕ�ೂೕ ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು �ದ�ದನು, ಇದಲಲ್� ಪ��ಥ್� ಬಹಳಷುಟ್
ಹದ�ಡಬಹುದು �ಾಗೂ ಅ�ಲ್� �ೂೕದ� ಅವ�ಗೂ ಮತುತ್ ಅವ�ಗೂ ಬಹಳ
ದುಃಖ�ಾಗಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು �ಂ��ದನು.
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13:1 ಧ�ೕರ್ 19:15.

ಅವರು ಏ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವನು ಏ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ
ಸತಯ್ವ� ದೃಢ�ಾ� �ಾಥ್ಪ��ಾ�� ಎಂಬದು ಬಹುಶಃ �ೌಲನ �ಾತುಗ�ಾ�ರಬಹುದು.
��ಚ್ನ ಪ��ಾ� ಅಥ�ಾ ತಡ�ಾಡುವದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. 2
13:2 “��ಸ� �ಡುವ�ಲಲ್”– 1 �ೂ�ಂಥ 4:18-21; 5:3-5 �ೂೕ��.
ತಪ�ಪ್�ಾಡುವವ�� ���ಾಗುವ ಸಲು�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ� �ಾನು ನನನ್
ಅ��ಾರವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ೕ� ಎಂಬದು �ೌಲನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ಾ��. 3
13:3 “�ಮ� �ೕ�ಾದ ಪರ್�ಾಣವ�”- ಈ ಪತರ್ದ�ಲ್ ಅವನ ಅ��ಸತ್ಲತನ�ಕ್ ಇದು
�ಾಖ��ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಅವ�� (�ಾ�ವ್ಕ� ಮತುತ್ �ೕನ�� – 10:1 ಬದ�ಾ�)
ಅ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಶ�ತ್ಯ ಪರ್ದಶರ್ನ �ೕ�ರುವ�ಾದ�, ಅವನು ಅದನುನ್ ಅವ��
�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅವನ ಬಲ�ೕನ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವರು ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು
ಅಂದು�ೂಂಡರು (10:10; 1 �ೂ�ಂಥ 2:3). ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶ�ತ್ಯನುನ್
��ದು�ೂಂಡರು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸಹ �ಬರ್ಲನಂ� ಇದದ್ನು (“ಬಲ�ೕನ�ಯ�ಲ್
�ಲು�� �ಾಕಲಪ್ಟಟ್ನು”) ಆದರೂ ಅವರ ನಡು� ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಶ�ತ್ಯ�ಲ್
�ೕ��ದನು. �ೌಲನು ಅವ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾಡು�ಾಗಲೂ ಅ�ೕ ಶ�ತ್ಯನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು – ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ� �ೂೕದ�
�ಾತರ್. 5
13:5 “�ಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ೕ ಪ�ೕ���ೂ�ಳ್�”– ಅವರು �ೌಲನನುನ್ ಪ�ೕ�ಸಲು

ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವನ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ�ಗಳನುನ್ ಹುಡುಕು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ವ 3). ಅವರು
ತಮಮ್ನುನ್ ಪ�ೕ�ಸುವ �ಲಸವನುನ್ ಸ��ಾ� �ಾಡುವರು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು
�ೕ��ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಪ�ೕ�ಯ�ಲ್ ಉ�ತ್ೕಣರ್�ಾದ� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ನಮಮ್�ಲ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದು ದೃಢ�ಾದ�, ಅವನು (ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ ತಂ� – 1 �ೂ�ಂಥ
4:15) ಪ�ೕ�ಯ�ಲ್ ಉ�ತ್ೕಣರ್�ಾದನು ಎಂದು ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. ಆ ಪ�ೕ� ಏನು?
ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್ರು ತಮಮ್ನುನ್ �ಾ� ಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾವ �ೕ�
�ಾಡ�ೕಕು?

ನಮಮ್ನುನ್ ಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವದರ ಉ�ದ್ೕಶ �ಾವ� “ನಂ��ಯ�ಲ್

ಇ�ದ್ೕ��ೕ” ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಆ�� – ಅಂದ�, �ಾವ� �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ��ದ್ೕ��ೕ, ಅದನುನ್ ನಂ��ದ್ೕ��ೕ ಮತುತ್ ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ��ೕ,
�ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯ �ರ್ೖಸತ್�ಾ��ದ್ೕ��ೕ ಅಥ�ಾ �ಸ�� �ಾತರ್ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು
�ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. ನಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� �ೕ�
ಪ�ೕ���ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�? ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಏ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದ�ಂದಲಲ್ (ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ�ಾದ� �ೂೕ�ಾ 7:18,21
ರ�ಲ್ರುವದನುನ್
�ೂೕಡಬಹುದು)
ಮತುತ್
ನಮಮ್
�ಾವ�ಗಳನುನ್
ಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವದ�ಂದಲಲ್ (ನಮಮ್ �ಾವ�ಗಳ�ಲ್ ಏರು�ೕರುಗಳು ಆಗುತತ್� ಮತುತ್
ನಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಪ��ಥ್�� ಅದು ಬಹಳ �ಟಟ್ ಪ��ಾ��ಾ�ರುತತ್�). �ಾವ�
�ಜ�ಾ�ಯೂ ಏನು �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಮೂಲಕ �ಾಗೂ
ಅದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ��ೕ ಅಥ�ಾ ಅ��ೕಯ�ಾಗು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ��ೕ
ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಪ�ೕ���ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ��. ಮರದ ಫಲವನುನ್ �ೂೕ� ಮರ �ಾವ
�ಥ್�ಯ�ಲ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ��ಯಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 7:16-20; ಇ�ರ್
6:9-10). ಒಂದು�ೕ� ನಮ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಅನುಭವ ಇಲಲ್� �ೂೕದ� ಮತುತ್
�ಾವ� ಆತ�� ��ೕಯ�ಾ�ರ� �ೂೕದ�, ನಮಮ್ �ೕವನ �ೖ�, ಆ�ೂೕಚ� ಮತುತ್
�ರ್�ಗಳು �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಇರುವ�ಾದ�, �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್��
�ೕ��ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ��ಸಲು �ಾವ ಪ��ಾ�ಗ��? ಆದ� ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ನಮ� �ಲವ� ಅನುಭವಗಳು ಆ�� ಮತುತ್ �ಾವ� ಆತನ �ಾಕಯ್ಗ��

��ೕಯ�ಾಗಲು ಆಸ�ತ್�ಂದ ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ದದ್�
(�ಲ���ಮ್ ಬಲ�ೕನ� �ಾಗೂ ನಮಮ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳ�ಲ್ �ೂೕತು�ೂೕಗು�ಾಗಲೂ)
ಮತುತ್ ರಕಷ್� �ೂಂದಲು ಸತಯ್�ೕದವ� �ೕಳುವ ಪರ್�ಾರ ನ�ದು�ೂಂ��ದ್ೕ� ಎಂಬದು
�ೂ�ತ್ದದ್�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್�ಲ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ತ್ರುತತ್�. 1
�ೕ�ಾನ 5:9-13; 2:4; 3:10,14,24 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾವ�
ನಂ��ಯ�ಲ್�ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ನ�ಮ್ಂದ ಆಗುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು – ಇ�ರ್ 6:11; 2 �ೕತರ್ 1:10. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಪ�ೕ�ಯ�ಲ್
ಉ�ತ್ೕಣರ್�ಾಗ� �ೂೕದ� ��ಾ�� ಒಳ�ಾಗ�ಾರದು. ಬದ�ಾ� �ಾವ� ನಮಮ್
�ಾಪಗ��ಾ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ತನುಮನಗ�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕ��
�ರು��ೂಳಳ್�ೕಕು.

“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಮಮ್�ಲ್ ಇ�ಾದ್�”– �ೕ�ಾನ 17:23; �ೂೕ�ಾ 8:9-10;
�ೂ�ೂ 1:27; ಪರ್ಕ 3:10. 7-9
13:7-9 ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಅವನು ಅವ�� ತನನ್ ಆ�ೂೕಚ�ಯ�ಲ್ ಪರ್ಥಮ �ಾಥ್ನವನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್�-ಅವನ

ಬಯ�

ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು,

ಏ�ಂದ�

ಅವರು

�ೕವ�ೂಂ��

ಸ��ಾದ

ಅವನು

�ೕವ�ೂಂ�� ಸ��ಾದ ಸಂಬಂಧದ�ಲ್
ಇಲಲ್�ಂದು ಅಂದು�ೂಂಡರೂ �ಾವ� ಸ��ಾ�ರ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ೕವ��
ಸತಯ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಾದ� ತು�ಯಲಪ್ಡಲು �ದಧ್�ಾ�ರ�ೕಕು. �ಾವ��ೕ
ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಅವರು ಸತಯ್ದ ��ತತ್ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�ೕಕು (1 �ೂ�ಂಥ
9:23; 2 �� 2:10). 8
13:8

“ಸ�ಾಯ್�ವೃ�ಧ್”–

7:1;

ಮ�ಾತ್ಯ

5:48.

��ಾವ್�ಗಳು

ಸ�ಾಯ್�ವೃ�ಧ್�ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು �ಾವ� �ೕ��ೂಳುಳ್�ತ್ೕ��ೕ? 9
- 13:9 4:12; 1 �ೂ�ಂಥ 4:9-13 �ೂೕ��. 10
13:10 ವಚನ 2; 1 �ೂ�ಂಥ 4:21. 11
13:11 “ಕರ್ಮಪ���ೂ�ಳ್�”– ವ 9; 7:1; ಮ�ಾತ್ಯ 5:48 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
ಇತರರು �ಾಗೂ ನಮಮ್ �ಷಯದ�ಲ್ ನಮಮ್ ಗು� �ಾ�ಾಗಲೂ ಪ�ಣರ್�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಪ�ಪಕವ್��ಂತ ಕ���ಾ�ರ�ೕಕು.

“�ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನದ �ೕವರು”– ಇ�ರ್ 13:20; 1 �ೕ�ಾನ 4:8. 12
13:12 “ಮುದುದ್”– �ೂೕ�ಾ 16:16. 14
13:14 ಪ��ರ್�ಾ� ಘನ�ಾದ ಸತಯ್�ರುವ ವಚನವನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಇ�ಾದ್�. ಆತನು ಕತರ್ನು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್�ಾ��ಾದ್� (ಅ��
2:36. ಲೂಕ 2:11; ���ಪ್ 2:10-11 ರ�ಲ್ “ಕತರ್ನ” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��;
ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 ರ�ಲ್ “�ರ್ಸತ್ನ” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). ಆತನ ಕೃ� �ಾ�ಗಳನುನ್
�ಾ�ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸುತತ್� (8:9; �ೕ�ಾನ 1:14-17;
ಗ�ಾ 1:6). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವರ ಕೃ�� ಮೂಲ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದ� ಆತನು
�ೕವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳುವ�ಾ��. ���ಪ್ 2:6 ರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೂೕ��.
ತಂ��ಾದ �ೕವರನುನ್ ಸಹ ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಆತನು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಕಳು��ದನು (�ೕ�ಾನ 3:16; �ೂೕ�ಾ 5:8; 1 �ೕ�ಾನ 4:10). 11
�ೕ ವಚನವ� �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಇ�ಲ್ ಇದು �ೕವರ �ರ್ೕ��ಾ��
– ಆತನ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ರ್�ಯ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕೃ� ಮತುತ್ �ೕವರ
�ರ್ೕ� ಒ�ಾಟ್� �ಾಯರ್�ಾಡುತತ್�. �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯ ��ತತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬಂದನು
ಮತುತ್ ಆತನ ಕೃ�ಯನುನ್ ಪರ್ಕ��ದನು, ಇದಲಲ್� ಆತನ ಕೃ�ಯ ��ತತ್ �ೕವರ �ರ್ೕ�
��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಇರುತತ್�. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನೂನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. �ೕ�ಾನ
14:16-17 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಆತನ ವಯ್�ತ್ತವ್ವನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. �ಾವ�
ಜನ�ೂಂ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅ��ಲಲ್ದ ಅ��ಾರಗಳು ಅಥ�ಾ
ಪರ್�ಾವಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಅಲಲ್. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್
�ೕ�ಸು�ಾತ್�, ಮತುತ್ ಆತನ ಮೂಲಕ�ಾ� �ಾವ� ತಂ��ಾದ �ೕವರು �ಾಗೂ ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ಇರು�ತ್ೕ� (1 �ೕ�ಾನ 1:3). �ೕ�
ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ಾವ� ತರ್�ೕಕತವ್ವನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ರಕಷ್�, ಶು�ಧ್ೕಕರಣ ಮತುತ್
��ಾವ್�ಗಳ ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ�ಲ್ ಪರ್��ಬಬ್ರು ತಮಮ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುವರು.
ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17 ರ�ಲ್ “ತರ್�ೕಕತವ್ದ” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

