ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು

ಗ�ಾತಯ್ದವ�� ಬ�ದ ಪ�ರ್�
�ೕಖಕ:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು
��ಾಂಕ:
ಸು�ಾರು �ರ್.ಶ 49 ಮತುತ್ 58 ನಡು�
�ಷಯಗಳು:
ಗ�ಾತಯ್ �ಾರ್ಂತದ�ಲ್ದದ್ �ಲವ� ಸ�ಗಳು (ಈ�ನ ಟ�ರ್ �ೕಶದ�ಲ್) �ೕ��ಾ� �ೌಲನ
ಶರ್�ಯ ಫಲ�ಾ�ತುತ್ (4:13-15. ಅ�� 4 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯವನುನ್ �ೂೕ��. ಇ�ೂೕ�ಯಂ,
�ಸ� ಮತುತ್ ದ�ರ್ಯು ಲ�ಾ�ೂೕ�ಯ ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ �ಾರ್ಂತಯ್ದ�ಲ್ದದ್
ಪಟಟ್ಣಗಳು, ಆದ� �ಲವ� �ಾ� “ದ�ಣ ಗ�ಾತಯ್” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗು�ತ್ತುತ್).
ನಂತರದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವ �ಲವ� �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್ರು ಅ�ಲ್ ಬಂದು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ತ�ಯಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದರು. ರಕಷ್��ೂಂದಲು �ೕವರ ಕೃ� ಮತುತ್
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯು �ಾ�ಾಗುವ�ಲಲ್, ಆದ� ಎ�ಾಲ್ �ರ್ೖಸತ್ರು �ಹೂದಯ್�ೂೕ ಅಥ�ಾ
ಅಲಲ್��ೕ �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು.
�ೌಲನು ಗ�ಾತಯ್ �ರ್ೖಸತ್�� ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಯ�ಲ್ಯೂ �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದದ್�ನ್ೕ
�ೂೕ��ದನು: ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಕೃ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾತರ್ ರಕಷ್�ಯು
ಉಂ�ಾಗುತತ್� (ಎ� 2:8-9). ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್, �ಹೂದಯ್ ಜ�ಾಂಗದ ಮೂಲ
ತಂ��ಾದ ಅಬರ್�ಾಮನ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್, �ೕ� ಪ��ಾ�ಗಳನುನ್, ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್
ಉಪ�ೕ�� �ೌಲನು ಸತಯ್ವನುನ್ ಒ�ಮ್� �ಾ�ೕತುಪ�ಸು�ಾತ್�. ಆ�ಮ್ಕ ಸಂಪ�ಣರ್�
ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್ �ೕ�ತವ� ಇದರ ಮೂಲಕ �ಾತರ್ �ೂರಕುತತ್� ಎಂಬುದನುನ್ ಸಹ
ಒ�ತ್�ೕಳು�ಾತ್� – ಕೃ��ಂದ ಸಂ��ಯ ಮೂಲಕ. ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ರುವ �ಲವ�
ಮುಖಯ್�ಾದ ಪದಗಳು “ನಂ��”, “�ೕ�ಕರಣ”, “ಕೃ�”, “�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್”, :ಶ�ೕರ”,
“�ಲು�”. �ಲವ� ಮುಖಯ್ ವಚನಗಳು 2:16-21.
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1:1 “ಅ��ೕಸತ್ಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:2; �ೂೕ�ಾ 1:1.

“ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ”– ಮ�ಾತ್ಯ 28:6. ತಂ��ಾದ �ೕವರು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ನಡು� �ೌಲನು �ಾಡುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಗಮ��. ಇಬಬ್ರೂ ಒಂ�ೕ
ತರ್�ೖಕತವ್ದ�ಲ್�ಾದ್�, ಆದ� �ೕ� �ೕ� ವಯ್�ತ್ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 3:16,17;
�ೕ�ಾನ 17:1 ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. 2
1:2 ಗ�ಾತಯ್ವ� ಒಂದು �ೂಡಡ್ �ಾರ್ಂತಯ್�ಾ�ತುತ್. ಇದು ಈಗ ಟ�ರ್ ಎಂದು
ಕ�ಯಲಪ್ಡುತತ್�. ಇ�ೂೕನಯ್, ಲುಸ� ಮತುತ್ ��ರ್ (ಅ�� 14:1-20) ಈ �ಾರ್ಂತಯ್ದ�ಲ್�.
3

1:3 �ೂೕ�ಾ 1:7. “ಕೃ�” ಎಂಬ ಪದವ� ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಮುಖಯ್ ಪದ�ಾ�� –
1:3,6,15; 2:9,21; 3:18; 5:4; 6:18 ಕೃ�ಯ ಸು�ಾ�ರ್ ಎಂದ� ಏ�ಂಬು�ಾ� �ೌಲನು
ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸು�ಾತ್�. 4
1:4 “ನಮಮ್ �ಾಪಗ��ಾ�”– ��ಾಯ 53:6,8,10; ಮ�ಾತ್ಯ 26:28; �ೕ�ಾನ
1:29; �ೂೕ�ಾ 3:24,25; 1 �ೂ�ಂಥ 15:3; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21; ಇ�ರ್ 9:28; 1 �ೕತರ್
2:24; 3:18.
“ನಮಮ್ನುನ್ ��ಸು”– �ರ್ಸತ್ನು ಮರ�ಸಲು ಇ�ಲ್ ಒಂದು ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾರಣ��. ಈ
ಪರ್ಪಂಚದ�ಲ್ರುವ ದುಷಟ್ ಶ�ತ್ಗ�ಂದ ಜನರನುನ್ ��ಸಲು ಮತುತ್ ಬಂ�ತ�ಾ�ರುವ
ಕುರುಡ ಜನರನುನ್ ��ಸಲು ಇದು �ೕವರು �ಶಚ್��ದ �ಾಗರ್�ಾ��. �ರ್ಸತ್�� �ೂೕ�ಾ
11:26 ರ�ಲ್ “��ಸುವವನು” ಎಂಬ ��ರ್�ಯನುನ್ �ೂಡ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 1:21;
ಲೂಕ 4:18; �ೂ�ೂ 1:13; �ೕತ 2:14; ಇ�ರ್ 2:15 �ೂೕ���. �ೕವ�ಂದ ಜನರನುನ್
ದೂರ�ಡುವ�ಲಲ್ದ�ಂದ ಆತನು �ಡುಗ� �ಾಡು�ಾತ್� – 5:1; �ೕ�ಾನ 8:36;
�ೂೕ�ಾ 6:17,18.
“ದುಷಟ್ ಪರ್ಪಂಚ”– ಅಥ�ಾ “ದುಷಟ್ಯುಗ” ಈ ಯುಗದ ಆ�ಗಳು, ಗು�ಗಳು,
ಆದಶರ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಲಸಗಳು (�ಂ�ನ ಎ�ಾಲ್ ಯುಗಗಳ�ಲ್ದದ್ಂ�) �ಟಟ್�ಾ��.
�ೕ�ಾನ 3:19; 7:17; �ೂೕ�ಾ 3:19,23; 12:2; 1 �ೕ�ಾನ 2:16; 5:19. ನಮಮ್
�ಡುಗ�ಯು �ೕ� �ರ�ೕ�ತು: ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ��ದು �ಾಕಲು ಮತುತ್
ದಂಡ��ಂದ ನಮಮ್ನುನ್ �ಡುಗ� �ಾಡಲು �ರ್ಸತ್ನು ನಮ�ಾ� ಸತತ್ನು (�ೂೕ�ಾ 8:1).
�ಾವ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಟಟ್� ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ ನಂ���ಟಟ್� ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್
ಕಷ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೕವರ ಆತಮ್ನು ನಮಮ್�ಲ್ �ಾಸ�ಾಡು�ಾತ್�. ಆಗ ನಮ� ಈ
ಪರ್ಪಂಚದ �ಷಯಗಳನುನ್ ತಯ್�� �ೕವ��ಾ� �ೕ�ಸುಲು �ೕ�ಾದ ಶ�ತ್ ಮತುತ್ ಬಲವನುನ್
�ೂಂ��ೂಳುಳ್�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಬಂ�ಸುವ �ಾರ್ಪಂ�ಕ �ಷಯಗ�ಂದ
ಪ�ಶುದಧ್�ೂ�ಸುವ ಪರ್�ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ರ್ಸತ್ನು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್�. ಅಂ�ಮ�ಾ� ಆತನು

ನಮಮ್ನುನ್ ದುಷಟ್ತವ್�ಂದ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕಪರ್�ಸಲು �ಂ�ರು� ಬರು�ಾತ್�. ಈ
ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗ�� ಆತನು �ಾ�ಗ��ಾ� ಮರಣ �ೂಂ��ದ್ೕ ಅ�ತ್�ಾರ�ಾ��.
ಅ�ಲಲ್�ದದ್� �ಾರು�ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಡುಗ� ಇಲಲ್. 5
1:5 “�ೕವ�� ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೂತ್ೕತರ್”– �ೂೕ�ಾ 11:36; 16:27;
ಎ� 1:6,12,14; 2:8,9; 3:21. 6
1:6 “�ಟುಟ್ �ೂೕಗು�ತ್�ಾದ್�”– ಅವರು �ೕವರ ಸತಯ್�ಯನುನ್ �ಟುಟ್ ದೂರ
�ೂೕಗು�ತ್�ಾದ್� (ಅವರನುನ್ ಕ��ಾತ�ಂದ) �ಾಕಂದ� ಅವರು ದುಷಟ್ ಜನ�ಂದ
ವಂ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್�, ಆದ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಟುಟ್��ಟ್ಲಲ್.
“�ನನ್ನುನ್ ಕ�ದನು”– �ೂೕ�ಾ 1:6; 8:30 �ಪಪ್� �ೂೕ��.
“�ೕ� ಸು�ಾ�ರ್”– ಇದು �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ
ರಕಷ್� �ೂರಕುತತ್� ಎಂಬ �ೂೕಧ� (3:1-5; 4:9-11,21; 5:2-4. ಅ�� 15:1,5
�ೂೕ��). �ೌಲನು ಅವ�� �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೂೕ��ದದ್ನು –
ರಕಷ್�ಯು �ೕವರ ಉ��ಾಥರ್ ವರ ಮತುತ್ ನಂ���ಂದ ಅದನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ �ೕಕು (ಗ�ಾ
2:16; 3:6-9,26; 5:5,6. �ೂೕ�ಾ 4:5; 6:23; ಎ� 2:8,9 �ೂೕ���). ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕರು ಬಂದು ತ�ಾಪ್ದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಬಂದು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಡುವ�ದು �ಾತರ್ �ಾ�ಾಗುವ��ಲಲ್, �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
ಸಹ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು, ಸವ್ಂತ ಪರ್ಯತನ್ವ� ರಕಷ್� �ೂಂದಲು ಬಹು ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಾತರ್ವ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಮತುತ್ ಈ ಗ�ಾತಯ್ದ �ರ್ೖಸತ್ರು ಆ ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧ�ಯ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು. 7
1:7 “ಮ�ೂತ್ಂ�ಲಲ್”– ಸು�ಾ�ರ್ ಎಂಬ ಪದ�ಕ್ “ಒ�ಳ್ಯ �ಾ�ರ್” –ಎಂದು ಅಥರ್,
ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್ರು �ಯಮದ ಅ�ಯ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾ�ರ�ೕ�ಂಬುದು
�ಜಕೂಕ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾ�ರ್ಯಲಲ್ (3:10; ಅ�� 15:10). ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಈ
�ನಗಳಲೂಲ್ ಅ�ೕಕ ಸು�ಾ�ರ್ಗಳುಂಟು, ಆದ� ರಕಷ್�ಯು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಲಣ
ನಂ���ಂದಲಲ್�, �ೕ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಬರುತತ್�ಂಬ �ೂೕಧ�ಯು
ಸು�ಾ�ರ್�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್�ೕ ಇಲಲ್. ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ೂೕಧ�ಯು ರಕಷ್�ಯ ನಂ���
�ೕ� �ಾವ�ದ�ನ್ೕ �ೕ��ದ� (�ಾ�ರ್ಕ �ಾಯರ್ಕರ್ಮ, �ಲವ� ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸ, �ಲವ�
ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್) ಅದು �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್� �ಪ�ಾರ್ಸ�ಾ��.
“�ಮಮ್�ಲ್ �ಲವರು �ೕಧ ಹು�ಟ್ಸುವವರು”– 4:17; 5:10,12; 6:12,13. “ನಂ��
ತ�ಪ್ಸುವವರು” – ತುಲ�ಾತಮ್ಕ�ಾ� ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೂೕಡುವ��ಾದ� �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಇರುವ �ಾ��ೕ ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಅನುಕೂಲ�ಕ್ ಬದ�ಾ�ಸ�

ನಂಬುವವರು ಬಹಳ �ಲವರು �ಾತರ್ ಇ�ಾದ್�. 8
1:8 “�ಾಪಗರ್ಸತ್ನು”– ಅವನು �ೂೕ��ದ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಮಹತವ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು
ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವರ ಭಯಂಕರ �ಾಪವನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು
ಅವನು ಈ �ೕ�ಯ ಬಹು ಕ�ಣ�ಾದ �ಾ�ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. �ರ್ಸತ್�ೕ ಈ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ತನ� ಪರ್ಕಟಪ��ದ�ಂದು ಅವ�� ���ತುತ್ (ವ.11,12). ಮತುತ್
ರಕಷ್�� ಅದು�ೕ �ೕವರ ಶ�ತ್�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 1:16). �ಾವ�ಾದರು ಇದನುನ್
���ೂೕ ��ಯ��ೕ ಬದ�ಾ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದ� ಅವನು ಮನುಷಯ್ರ ರಕಷ್��ಾ�
ಇರುವ ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ಾಗರ್ವನುನ್ ��ದು �ಾಕಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
ಮ�ಾತ್ಯ 23:13; ಲೂಕ 11:52 �ೂೕ��. ಇದು �ಾನವ ಕುಲ�ಕ್ �ಾಡುವ ಮ�ಾ
ಅಪ�ಾಧ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕವ�� �ರುದದ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಖಂ�ಸಲು
ಉಪ�ೕ�ಸುವ �ಾವ �ಾ�ಯು ತುಂ�ಾ ಫಲ�ಾ�ಲಲ್. ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾಡುವವರು
ತಮಮ್ ಮೂಖರ್ತನ ಮತುತ್ �ಟಟ್ತನ�ಂದ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಡ�ದದ್� ಅವರು �ಾ�ದ
ಅಪ�ಾಧ�ಕ್ ತಕಕ್ ��ಯನುನ್ ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್�. 9
1:9 ಅವನು ಇದನುನ್ ಪ�ನಃ ಒ�ತ್ �ೕಳು�ಾತ್�. �ೕವರು ಪರ್ಕ��ದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾರು
ಸಹ ಅನು�ಾ�� �ದುದ್ಪ� �ಾಡ�ಾರ�ಂದು ಅವನು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಪರ್ಕ 22:18-19
�ೂೕ���. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ಷಯ�ಾ� �ೕ� �ಾಕಯ್ �ಾಗಗಳು: ಮ�ಾತ್ಯ 7:15;
24:11; ಅ�� 20:29-30; �ೂೕ�ಾ 16:17,18; 2 �ೂ�ಂಥ 11:13-15; 1 ��
4:1,2; 2 �� 4:3,4; 2 �ೕತರ್ 2:1; ಯೂದ 4. 10
1:10 ಜನರು ಏನನುನ್ ಬಯಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅದ�ನ್ೕ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�ಂದು �ೌಲನ
��ೂೕ�ಗಳು ಅವನನುನ್ ದೂ��ದ�ೂೕ? ವಚನಗಳು 6-9 ಅವರು ಅಂದು�ೂಂಡದ�ಕ್
�ರುದದ್�ಾದದುದ್ ಸತಯ್ ಎಂದು �ೂೕ�ಸುತತ್�. �ೌಲನು �ಾ�ಾಗಲೂ �ೕವರು ಪರ್ಕ��ದ
ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ��ದನು ಮತುತ್ �ಾರ�ಾನ್ದರೂ ಮನ �ೂೕ�ಸು�ತ್ೕ�ಂಬ ಭಯ�ಂದ
�ಾವ�ದನೂನ್ �ಂ�ಟುಟ್�ೂಳಳ್�ಲಲ್ (ಅ�� 20:20,26,27). ಅವನ ಸಂ�ೕಶವನುನ್
�ೂೕಡುವ��ಾದ� ಅವನು �ರ್ಸತ್ನಲಲ್� �ೕ� �ಾರನೂನ್ ��ಚ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಲಲ್.
ಜನರು ಇಷಟ್ ಪಡ� �ಡ� �ರ್ಸತ್ನ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ದದ್� ಅವನು
�ರ್ಸತ್ನ �ಜ �ೕವಕ�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್�ಂದು ಅವನು ���ದದ್ನು. ಆದ� �ೕ�
�ಷಯಗಳ�ಲ್ ಜನರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� ನ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಅವರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಸಲು
ಅವರನುನ್ ��ಚ್ಸಲು ಇ�ಚ್�ದನು �ೂೕ�ಾ 15:1-3; 1 �ೂ�ಂಥ 9:19-23; 10:33
�ೂೕ��. ಈ ಎರಡು �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾವ� ಅವನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸ�ೕಕು. 11
- 1:11 2 �ೕತರ್ 1:16; ಇ�ರ್ 2:3,4; ಅ�� 1:1-3,8; 2:32; �ೕ�ಾನ 7:16,17;

12:49,50; ಲೂಕ 24:45-48. 12
1:12 ಎ� 3:2-5; �ೂೕ�ಾ 16:25-27; 1 �ೂ�ಂಥ 15:3; ಅ�� 22:14,15;
26:15,16. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾದದುದ್. �ೌಲನು ಇದನುನ್ ಒ�ಾತ್��ದನು
�ಾಕಂದ� ಗ�ಾತಯ್�ಕ್ �ೂೕದ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಇದನುನ್ ��ಾಕ��ದರು. ಸತಯ್ದ
�ಷಯ�ಾ� ಅವನು ಉ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್�ಂದು ಅವ�� ���ತುತ್. ಮನುಷಯ್�ಂದ
�ೕ���ೂಂಡದದ್�ಾನ್ಗ�ೕ ಮತುತ್ ಅ�ಾಥರ್�ಾ��ೂಂಡ�ಾದ್ಗ�ೕ ಅವನು
��ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್. �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅವ�� ಪರ್ಕ��ದನು ಮತುತ್ ಅದ�ಂ�ಾ�
ಅವನು ಸಂಪ�ಣರ್ ಅ��ಾರ�ಂದ �ಾತ�ಾಡಬುಹು�ಾ�ತುತ್. ಅವನು �ೂೕ��ದ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕ� ಸು�ಾ�ರ್ ಎ���ೂಳುಳ್ವ�ದ�ೂಂ�� ಅದು ಸತಯ್��ೕ ಇಲಲ್��ೕ
ಎಂದು �ೂೕ�ಸ�ೕ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ( ಆದ� �ಾವ� �ೂೕ�ಸುವ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೌಲನು
�ೂೕ��ದ ಸು�ಾ�ರ್�ಂ�� �ೂೕ�ಸ�ೕಕು. ನಮಮ್ದು ಅವನ �ಾ�ಲಲ್�ದದ್�, ಅದು
�ಜ�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯಲಲ್.) 2 �ೂ�ಂಥ 1:12-14 ಸಹ �ೂೕ��. 13,14
- 1:13,14 ಅ�� 7:58; 8:1-3; 9:1-2; ���ಪ್ 3:4-6; 1 �� 1:13. 15
1:15 “ನನನ್ �ಾ�ಯ ಗಭರ್ದ�ಲ್�ಾದ್ಗ�ೕ”– �� 1:5; �ೕ�ಾನ 15:16
�ೂೕ���.
“ತನನ್ ಕೃ��ಂದ ಕ�ದ . . .”– ವ.6. �ೌಲನು ಹು�ಟ್ ಅ�ೕಕ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ �ೕವರು
ಅವನನುನ್ ಕ�ದನು ಮತುತ್ ಹು�ಟ್ದ �ನ�ಂದಲೂ ಅವನನುನ್ ಪರ್�ಯ್ೕ��ದ ಆತನ
ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು �ಾರ್ರಂ��ದನು. 16
1:16 �ೌಲ�� �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ ಪರ್ಕಟ�ೂಂಡನು (ಅ�� 9:3,4; 1 �ೂ�ಂಥ 9:1). ಆದ�
ಇ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶ ಪರ್ಕಟ�ಾಗ�ೕ�ಂದು �ಾ�ಾಡು�ಾತ್�. �ರ್ಸತ್ನು
�ೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವನ�ಲ್ �ಲಸ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್�ಂದು �ೌಲನು
ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವನು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಇತರ�� �ೂೕ�ಸುವವ�ದದ್ನು
(2:20; 2 �ೂ�ಂಥ 4:10,11; �ೂ�ೂ 1:29). ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�ಗೂ ಇದು �ೕವರ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��.
“ಅನಯ್ಜನರು”– ಗ�ಾ 2:7; ಅ�� 22:21; 26:17,18; ಎ� 3:8. �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ “ಅನಯ್ಜನರು” ಎಂದ� �ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದ ಜನರು. 17
1:17 ಈ ಒಂದು ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾತರ್ ಅ�ೕ�ಯದ ಪರ್�ಾಣದ ಬ�ಗ್ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯು �ಾ�ಾಡುತತ್�. ಅ�� 9:19-22 �ವ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ ಘಟ�ಗಳ ಸಥ್ಳಗಳ
ಬ�ಗ್ �ಲವ� �ಾ� �ೕಳಲಪ್�ಟ್�. �ಾ� ಅ�ಲ್� �ೂೕದ�ಂದು �ೌಲನ ನಮ� ���ಲಲ್,
ಆದ� ಅವನು �ಾರ್�ರ್ಸಲು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯನುನ್ �ೂಂದಲು,

ಮತುತ್ �ೕ�ಸಲು, �ಾಯ್�ಸಲು ಅ�ಲ್� �ೂೕ�ರಬಹು�ಂದು �ೂೕರುತತ್�. ಅವನು
�ಾರ ಸಲ�ಯನುನ್ ಪ�ಯ�ಲಲ್ (ವ.16); ಅವನು �ೕವರ ಸಲ�ಯನುನ್
ಪ�ಯ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು. 18,19
1:18,19 ಅ�� 9:26-30. �ೕ� ಅ��ೕಸತ್ಲರು ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ �ರುಸ�ೕ�ನ�ಲ್
ಇರ�ಲಲ್�ಂದು �ೂೕರುತತ್�. �ೕತರ್ನು ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬನು ಅವನನುನ್ ಆ�ಾವ್��ದದ್�
ಅ�ಲ್ದದ್ �ೕ�ಯವರು ಸಹ �ಾ� �ಾ�ರು�ಾತ್�ಂದು �ೕ�ಸಲು ಸ��ಾದ
�ಾರಣ��. 20
1:20 ಅವನು ಇದನುನ್ ಗಂ�ೕರ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಅವರು ಸತಯ್
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ�ದು ಕಷಟ್�ಾಗುವದರ�ಲ್ತುತ್. ಅವರು ಅವನ �ಾತನುನ್
ನಂಬ�ದದ್� ಅವರು �ಾರ್ರಂ��ದದ್�ನ್ೕ ಮುಂದುವ�ಸಬಹು�ಾ�ತುತ್ ವ.6. 21
1:21 ಅ�� 9:30; 11:25,26. �ಾಸರ್ವ� ��ಕಯ್ದ�ಲ್ತುತ್ (ಈಗ ಟ�ರ್�ಂದು
ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ��). ಅಂ��ೕಕಯ್ವ� ��ಯದ�ಲ್ತುತ್. 22
1:22 �ೌಲನ �ಲಸವ� �ೕ� �ಾರ್ಂತಯ್ದ�ಲ್ತುತ್ ಮತುತ್ �ರುಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಬಹಳ ಕ��
ಸಮಯ ಕ�ದನು. ಆದದ್�ಂದ ಯೂ�ಾಯದ�ಲ್ದದ್ ಅ�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್�� ಅವ�ೂನ್ಂ��
ವಯ�ತ್ಕ�ಾದ ಪ�ಚಯ�ರ�ಲಲ್. 23,24
1:23,24 �ೌಲನ�ಾಲ್ದ ಬದ�ಾವ�ಯ �ಷಯವ� ಅವ�� ���ತುತ್ ಆದ� ಅದ�ಾಕ್�
ಅವರು �ೌಲನನುನ್ �ೂಗಳ�ಲಲ್. �ೌನಲನನುನ್ ಬದ�ಾ��ದ �ೕವರನುನ್ ಸುತ್��ದರು.
�ೌಲನು ಸಹ ಎಲಲ್ದರ �ೕ� ಇದ�ನ್ೕ ಬಯ�ದನು (1 �ೂ�ಂಥ 3:4-7; ಎ�
1:6,12,14; ���ಪ್ 1:11).

21-10
2:1-10 1�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಪ�ಚ��ದ �ಷಯವ�ನ್ೕ �ೌಲನು
ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್�. �ೕವರು ನನನ್ನುನ್ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾ� ಕ�ದನು ಮತುತ್
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನನ� ಪರ್ಕ��ದ�ಂದು ಅ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್�. �ೕ� ಅ��ೕಸತ್ಲರು ಸಹ
ನನನ್ನುನ್ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಂದು �ವ್ೕಕ��ದರು ಮತುತ್ ಅವರು ಪರ್ಸಂ��ದ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ನ್ೕ
�ಾನು ಪರ್ಸಂ�ಸು�ತ್�ದ್ೕ�ಂದು ಗುರು��ದರು ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್�. 1
2:1 “�ಾನರ್ಬ”– ಅ�� 4:36; 9:27; 11:25,30; 12:25; 13:2; 15:2.
“�ೕತ”– 2 �ೂ�ಂಥ 2:13; 7:6; 2 �� 4:10; �ೕತ 1:4. 2
2:2 “ಒಂದು ಪರ್ಕಟ�”– �ೕವ�ಂದ ಒಂದು ಪರ್ಕಟ�.
“ಏ�ಾಂತದ�ಲ್”– ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ಷಯ�ಾ� �ರುಸ�ೕ�ನ ಸ�ಯ �ಾಯಕ�ೂಂ��

ಬ�ರಂಗ�ಾ� �ಾ�ಾವ್ದ �ಾಡಲು �ೌಲನು ಇ�ಚ್ಸ�ಲಲ್. ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ಷಯವನುನ್
ಅವರು ಏ�ಾಂತದ�ಲ್ ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ಂಬ ��ೕ�ಯನುನ್ ಅವನು �ೂಂ�ದದ್ನು, ನಂತರ
ಈ ಒ�ಪ್�ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗ ಪ�ಸಬಹುದು. ಮತುತ್ �ೕ��ೕ ನ��ತು.
“�ಷಪ್ಲ�ಾಗ�ಾರ�ಂದು”– ತನನ್�ಲ್ �ಜ�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಇಲಲ್�ಂದು �ೌಲನು
ಭಯಪಡ�ಲಲ್. ಅವನ�ಲ್ ಇರುವ�ದು ಅವ�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್ (1:12). ಆದ� �ೕ�
ಅ��ೕಸತ್ಲರು ಅವನನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ಾತ್�ಂಬ ಭಯ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವನು ಪರ್ಸಂ��ದ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅವರು ��ಾಕ��ದ� ಅನಯ್ಜನರ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ ಅವನು �ಾಡು�ತ್ದದ್
�ಲಸವ� �ಾಶ�ಾಗು�ತ್ತುತ್. 3
2:3 ಸುನನ್�ಯು ಆ �ನಗಳ�ಲ್ ಬಹು ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಮ�ಯ್�ಾ�ತುತ್ – ವ. 12;
5:2,3,6,11; 6:12-15; ಅ�� 15:1-5; �ೂೕ�ಾ 4:9-16. ಪರ್�ನ್ ಏ�ಂದ� �ರ್ೖಸತ್�ಾದ
ಅನಯ್ಜನರು ಮ�ಾಂತರ �ೂಂ� �ಹೂದ ಮತ�ಕ್ ಬಂ�ಾಗ, ಸುನನ್�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ��
�ೕ�ಯ �ಯಮಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ೂೕ? ಅದ�ಕ್ �ೌಲನು ಮತುತ್ ಇತರ
ಅ��ೕಸತ್ಲರು �ೂಟಟ್ ಉತತ್ರ “ಇಲಲ್”. ಇದ�ಕ್ ಉ�ಾಹರ� �ೕತನು. ಅವನು
ಅನಯ್ಜ�ಾಂಗ�ಕ್ �ೕ�ದ �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ರುಸ�ೕ�ನ�ಲ್ದದ್ ಅ��ೕಸತ್ಲರು
ಅವನು ಸುನನ್� �ೂಂ�ರ�ದದ್ರೂ ಅವನನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ �ಜ �ಂ�ಾಲಕ�ಂದು
ಒ�ಪ್�ೂಂ�ದದ್ರು. 4
2:4 ಈ “ ಸುಳುಳ್ ಸ�ೂೕದರರು” ಇವರು �ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ �ರುಸ�ೕ�ನ
��ಾವ್�ಗಳು ಇವರನುನ್ ��ಾವ್�ಗ�ಂದು ಪ�ಗ��ದದ್ರು. ಎ�ಾಲ್ �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್,
�ಹೂದಯ್ರು ಅಥ�ಾ ಅನಯ್ ಜನರನುನ್ �ೕ�ಯ �ಯಮ �ಳ� ಬಂ�ಗ�ಾ�
�ಾಡ�ೕ�ಂಬು�ೕ ಈ �ಹೂದಯ್ರ ಗು��ಾ�ತುತ್. �ೕಸುವ� ಬಂದ ಒಂದು �ಾರಣ
ಜನರನುನ್ ಈ �ಯಮ�ಂದ ಮುಕತ್�ೂ�ಸಲು ಎಂಬುದು �ೌಲ�� ���ತುತ್. �ಜ�ಾದ
ಪರ್�ನ್ ಏ�ಂದ�, ಜನರು ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೕ� ಪ�ಯಬಹುದು – �ಯಮ�ಕ್
��ೕಯ�ಾಗುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ೕವರ ಕೃ��ಂದ�ೂೕ? ಉತತ್ರವ� ಬಹಳ
ಸರಳ�ಾ�� – 5:1-4; ಅ�� 13:38-39; 15:10-11; �ೂೕ�ಾ 3:24-28; 6:14; 7:4.
5

2:5 ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕ�� ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯ ��ಗಟಟ್ರೂ ಅದರ ಪ��ಾಮವ� ಗ�ಾತಯ್ದ
ಸ�� ಎಷುಟ್ ನಷಟ್�ಾಗುತತ್�ಂದು �ೌಲನು ���ದದ್ನು. ಮತುತ್ ಅವನು �ಾವ��ೕ
�ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ದರೂ ಅದು ಜನರ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತತ್�ಂದು ��ದು
�ೕ�� �ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. 6-9
2:6-9 �ೌಲನು ಜನರನುನ್, ತನನ್ನೂನ್ ಅಥ�ಾ �ಾರ�ನ್ೕ ಆಗ� ಎಂ�ಗೂ

�ೂಗಳು�ತ್ರ�ಲಲ್ – 1 �ೂ�ಂಥ 3:5,22,23. ಈ �ಷಯದ�ಲ್, ಅವ�� ಬಹು
ಮುಖಯ್�ಾದದುದ್ ಜನರು ಏನು ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ಅವರು �ೂಂ�ರುವ
ಸವಲ�ಾತ್ಗ�ೕ ಅಥ�ಾ ಅವರು �ೂಂ�ರುವ �ೂಡಡ್ ಪದ��ಾಗ�ೕ ಅಥ�ಾ
�ೕ�ಯವ�ೂಂ�� ಅವ��ರುವ �ಾಯ್��ಾಗ�ೕ ಅಲಲ್. ಅವ��ದದ್ ಒಂ�ೕ �ಾಳ�
ಅ�ೕ�ಂದ� ಅವರು ತನ� ಪರ್ಕಟ��ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ �ಜ ಸು�ಾ�ರ್ ಎಂದು
�ವ್ೕಕ��ದ�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬು�ಾ�ತುತ್. ಮತುತ್ ಗ�ಾತಯ್ ಸ�ಗ�� �ೕತರ್, �ಾ�ೂೕಬ
ಮತುತ್ �ೕ�ಾನ, �ರೂಸ�ೕ�ನ ಸ�ಯ �ಾಯಕರು ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಅಥರ್ದ ಬ�ಗ್
ಅವ�ೂನ್ಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ��ಾದ್�ಂದು ��ಸುವ��ಾ�ತುತ್ (ವ.9). ವಚನಗಳು 7,8,9 ರ�ಲ್
“ಸುನನ್��ಲಲ್ದವರು” “ಸುನನ್��ಾದವರು” ಎಂಬ ಪದಗಳು ಅನಯ್ಜರನುನ್ ಮತುತ್
�ಹೂದಯ್ರನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆ �ನಗಳ�ಲ್ ಅ�ೕಕ �ೕ� ಈ ಎರಡು ಗುಂ�ನ ಬ�ಗ್ �ೕ�
�ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್ರು. 10
2:10 ಅನಯ್ ಜನರ ಬ�� �ೌಲನು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ದು�ೂಂಡು �ೂೕ�ಾಗ,
ಯೂ�ಾದ�ಲ್ರುವ �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್ರ �ೖ�ಕ �ೕ��ಗಳ ಬ�ಗ್ ಮ�ಯ�ಾರ�ಂದು �ೕ�
ಅ��ೕಸತ್ಲರು ಅವ�� �ೕ�ದರು. ಅ�ಲ್ರುವ ಬಡವರ �ೕ��ಗ�� ಸ�ಾಯ
�ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ಾ�ೕ ಅದರ �ಷಯ�ಾ� ಆಸ�ತ್�ಂ�ದದ್ನು – ಅ�� 24:17;
�ೂೕ�ಾ 15:25-28; 1 �ೂ�ಂಥ 16:1-4 . 2 �ೂ�ಂಥದ 8 ಮತುತ್ 9 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು
ಆಳ�ಾದ �ೖವ�ಾತರ್ದ ಚ�ರ್ಯ ನಡು�ಯೂ ಬಡವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವವ�ದರ
ಬ�ಗ್ಯ ಪದಗಳು ಈ ಒಂದು �ೕ�ಯ ಮಹತವ್�ಕ್ ಅವ�ಲಲ್ರ ಆಸ�ತ್ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸುತತ್�. ��ೕ 23:11; ಧ�ೕರ್ 15:7,8; �ೕತರ್� 41:1; �ಾ�ೂೕ 14:31;
19:17; 21:13; 29:7; 31:9; ಮ�ಾತ್ಯ 19:21; 2 �ೂ�ಂಥ 9:9. 11-21
2:11-21 ಈ �ಾಗದ�ಲ್ �ೌಲನು ತನನ್ ಅ��ೕಸತ್ಲತನವನುನ್ ಸಮ�ರ್��ೂಳಳ್ವ�ದನುನ್
ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್�. �ರ್ಸತ್ನು ತನ� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ��ದರ ಬ�ಗ್ ಸಂಪ�ಣರ್
ಖ�ತ�ಂ�ದದ್ನು (1:12). ಆದದ್�ಂದ �ಾ�ೕ ಈ ಸತಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಅನು�ಾನ ಬರುವ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾ�ದರೂ ಅಥ�ಾ ಏ�ೕ �ಾ�ದರೂ ಅವರ �ರುದದ್�ಾ� ಬ�ರಂಗ�ಾ�
�ಲಲ್ಲು �ದದ್�ದದ್ನು. �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲ ಅ��ೕಸತ್ರ�ಲ್ �ೕತರ್ನು ಅವರ �ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ನು.
ಅವನು ಒ�ಳ್ಯ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೕವ�ಂದ ಬಹಳ�ಾ�
ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವನು (ಅ��ೕಸತ್ಲರಕೃತಯ್ಗಳ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು 2-11). ಅದ� ಅವನು
ಪ�ಪ�ಣರ್ ವಯ್�ತ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಒಂದು ಸಮಯದ�ಲ್ �ೌಲನು ಸು�ಾ�ರ್ಯ
ಸಲು�ಾ� ಮುಖ�ಾಕಷ್ಣ�ಲಲ್� ಅವನನುನ್ ಗದ��ದನು. 11
2:11 �ೕತರ್ನು ಅಂ��ೕಕಯ್�ಕ್ �ಾ�ಾಗ ಬಂದ�ಂದು ಅಥ�ಾ ಅವನ �ೕ�ಯ

ಉ�ದ್ೕಶವ� ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅಂ��ೕಕಯ್ವ� ಏ�ಾಯ್ದ ಆ �ಾಗದ�ಲ್
ಬಹು�ೂಡಡ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅನಯ್ �ರ್ೖಸತ್ರ �ೕಂದರ್�ಾ�ತುತ್ (ಅ�� 11:19-26;
13:1-3). 12
2:12 “�ಾ�ೂೕಬನ ಕ��ಂದ”– �ಾ�ೂೕಬನು ಜನರನುನ್ ಕಳು��ದ�ಂದು ಇದರ
ಅಥರ್ವಲಲ್; �ಾ�ೂೕಬನು �ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ �ರೂಸ�ೕ�ನ ಸ��ಂದ ಅವರು
�ೂರಟರು ಎಂದು ಇದರ ಸರಳ ಅಥರ್�ಾ��. ಅ�� 15:13,20,24 �ೂೕ���.
�ಾ�ೂೕಬ, �ೕತರ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಾನ ಅವನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಂ��ದ್ೕ�ಂದು
�ೂೕ�ಸಲು ಆಗ�ೕ �ೌಲ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ ಬಲ�ೖಯನುನ್ �ೂ�ಟ್ದದ್ರು (ವ.9).
ಅಂ��ೕಕಯ್�ಕ್ ಬಂದ ಜನರನುನ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ “ಸುನನ್� �ೂಂ�ರುವವರು” ಎಂಬು�ಾ�
ಕ�ಯು�ಾತ್�. �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ�ದ �ಹೂದಯ್ರು �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಮತುತ್
�ೕ� �ಯಮಗಳನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ಸುವ �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ದದ್ರು.
�ಹೂದಯ್ರ �ೕ� �ೕ�ಗಳನುನ್ ಅನಯ್ಜನರು ಅನುಸ�ಸ�ದದ್� ಅವ�ೂಂ��
ಊಟ�ಾಡುವ�ದು ಸ�ಯಲಲ್�ಂದು ಅವರು �ೕ��ದರು. �ೕತರ್ನು ಈ ವತರ್�ಯು
ತ�ಪ್ಂದು ಅ�ತು�ೂಂಡನು (ಅ�� 10:27-29; 11:2-17). ಆದದ್�ಂದ ಅವನು
ಅಂ��ೕಕಯ್ದ ಅನಯ್ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಊಟ�ಾ�ದನು. ಆದ� “ಸುನನ್�”–ಗುಂಪ�
ಅ�ಲ್� ಬಂ�ಾಗ �ೕ� �ಾಡುವ�ದನುನ್ ��ಲ್�ದನು. �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ �ೕತರ್ನು
ತುಂ�ಸಲಪ್�ಾಟ್ಗ ಅವನು ಬಹಳ �ೖಯರ್�ಂ�ರು�ತ್ದದ್ನು (ಅ�� 2:4,14,36;
4:18-20,31; 5:29-33,41,42), ಆದ� ಅವನು �ಾ�ಾರಣ�ಾ��ಾದ್ಗ ಬಹಳ
ಸುಲಭ�ಾ� ಭಯಪಡು�ತ್ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 26:69-75 �ೂೕ���). ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕ
29:25 ರ �ಾಕಯ್ವ� ಎಷುಟ್ ಸತಯ್�ಾ��! 13
2:13 “ಕಪಟ �ಾ�ದರು”– �ೕತರ್ನ ನಡ�� �ೌಲನು �ೂಟಟ್ �ಸರು. ಇದು �ಾಕಂದ�
�ೕತರ್ನು �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಂಡನು (ಅನಯ್ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಊಟ�ಾಡುವ�ದು
ಸ�), ಆದ� ಅವನು �ೕ� �ಾವ�ದ�ೂನ್ೕ ನಂ�ದ �ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡನು (ಅವ�ೂಂ��
ಊಟ�ಾಡುವ�ದು ತಪ�ಪ್). ಈ �ೕ��ಾ� �ೕ�ಯವರ ಭಯ ಅಥ�ಾ ಅವರ
ಅನು�ೕಧ�� ಆ�ಸುವ�ದು ಎಂಥಹ ಮ�ಾ �ೕವರ ಮನುಷಯ್ರನುನ್ ಕಪಟತನ�ಕ್
�ೕ�ಸುತತ್�. �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್ರ ಸವ್ಂತ ಸಥ್ಳ ಅಂ��ೕಕಯ್�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ಾನರ್ಬನು,
ಒ�ಳ್ಯ ಮನುಷಯ್ನೂ ಸಹ ಇ�ೕ �ಾಪದ�ಲ್ �ದದ್ನು – ಮತುತ್ �ಜ�ಾ�ಯೂ ಇದು
�ಾಪ�ಾ�ತುತ್ ಅ�� 11:24. 14
2:14 ಸ�ನ್�ೕಶವ� ಬಹು ಗಂ�ೕರ�ಾ�ರುವ�ದನುನ್ �ೌಲನು ಕಂಡನು. �ೕತರ್�� ಸತಯ್
�ಾವ��ಂದು ��ಾನ್� ���ತುತ್, ಆದ� ಅವನು ಅವ�� ���ದದ್ ಸತಯ್ಕಕ್ನುಗುಣ�ಾ�

�ಾಟಕ�ಾಡು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಅವನ ನ��ಯು ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ಜ�ಾದ ಅಥರ್ದ �ೕ�
ಅನು�ಾನಬರುವಂ�ಾ�ತುತ್, �ೕ�ಯವರ �ಾತುಗಳು �ೕ� �ಾ�ದದ್��ೕ �ಾ� (ಅ��
15:1,5).
“ಅನಯ್ಜನರಂ� �ೕ�ಸು”– �ೕತರ್ನು �ಾ�ೕ �ಹೂದಯ್ರ �ೕಮ ��ಠ್ಯ ಪರ್�ಾರ
ನ�ಯು�ತ್ಲಲ್�ಂಬುದು �ೌಲನ ಅಥರ್�ಾ�ತುತ್.
“ಬಲ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವ�ದು”– �ೕತರ್ನು ಅನಯ್ಜನರನುನ್ �ಾ�ಯ �ಾತುಗ�ಂದ
ಬಲವಂತ ಪ���ತ್ರ�ಲಲ್, ಆದ� ಅವನ ನಡ��ಂದ ಅವರ �ೕ� ಒತತ್ಡ ತರು�ತ್ದದ್ನು.
ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನು ಅವನನುನ್ ಸತಯ್ದ ಸಲು�ಾ� ಅವನನುನ್ ಗದ�ಸ�ೕ�ಾ�ತು. ನಂತರ
ವಚನಗಳು 15-21 ರ�ಲ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಅಥರ್ವನುನ್ �ಥ್ರಪ�ಸು�ಾತ್�. ಅವನ �ಕಕ್ ಎ�ಾಲ್
ಪ�ರ್�ಗ�� ಈ ವಚನಗ� ಅ�ತ್�ಾರ�ಾ��. 15
2:15 �ೌಲನು ಸಹ ಹು�ಟ್�ಂದ �ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಆ ಒಂದು �ೂೕನ�ಂದ
ಈಗ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. 16
2:16 �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್ �ಾಯಕರು ಬಹು ಮೂಲಭೂತ ಮತುತ್ ಮುಖಯ್�ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್
ಕ�ತು�ೂಂಡ�ಂದು ಅವನು �ೕಳು�ಾತ್� – �ೕವರು �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂಟಟ್
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ಯು �ಕುಕ್ವ��ಲಲ್. �ಾ�ಗ�ಾದ �ಹೂದಯ್�ಾಗ�ೕ
ಅಥ�ಾ ಅನಯ್ಜನಗ�ಾಗ�ೕ �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ನ ನಂ���ಂದ �ಾತರ್ �ೕ�ವಂತ�ಾಗು�ಾತ್�
(ಅ�� 13:38,39; �ೂೕ�ಾ 3:24-26,28,30; 5:1 �ೂೕ���). �ರ್ೖಸತ್ರು �ಾವ��ೕ
�ೕಮ ��ಟ್ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಂಬ ಒತತ್ಡದ �ೕಚ�ಯು ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ೕಂದರ್
�ಾಗದ�ಲ್ ��ಕ್�ೂಂಡಂ�ರುತತ್�. ಈಗಲೂ �ಾ� ನ�ಯುತತ್�. �ಾ�ರ್ಕ
�ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�ಸ�ೕ�ಂಬುವ �ಾವ��ೕ �ೂೕಧ��ಂದ ಎಳಳ್ಷೂಟ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಪ�ಯಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್, ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸ ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ನ ಅಹರ್�ಯು
ರಕಷ್�� ನ�ಸುತತ್�ಂಬ �ಾವ��ೕ �ೂೕಧ�ಯು ಸಹ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ��ಾ��. 17
2:17 ಸತಯ್ವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ದ �ಲವರ �ತ�ಾಕ್�, ಸು�ಾ�ರ್�
ಇರಬಹು�ಾದ ಆ�ೕಪ�ಯ �ಷಯ�ಾ� ಉತತ್�ಸಲು �ೌಲನು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್�.
ಇ�ಲ್ಯ �ಾ�ಯು �ಗೂಢ�ಾ��, ಆದ� �ೂೕ�ಾ 6:1,15 ರ�ಲ್ ಅವನು
�ಾ�ಾಡು�ತ್ದದ್ ಅ�ೕ ಆ�ೕಪ�ಯ ಬ�ಗ್ ಇ�ಲ್ಯೂ �ಾ�ಾಡು�ತ್ರುವ �ಾಧಯ್� ಇ�.
�ೕ�ವಂತ�ಾ� �ಾಡಲಪ್ಟಟ್ವ�ಲಲ್ರೂ, ಅವನನೂನ್ �ೕ��, ಎಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗ�.
�ಾ�ಾದ� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬುವ�ದ�ಂದ �ಾಪ �ಾಡಲು ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ���ೕ? ಉತತ್ರ,
“ಖಂ�ತ�ಾ� ಇಲಲ್” ( ಈ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ �ೂೕ�ಾ 3:30 ರ �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��).
�ೂೕ�ಾಪ�ರದವ�� ಪ�ರ್�ಯ 6�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ �ಪಪ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 18

2:18 ಇದರ ಅಥರ್ �ೕ�ರಬಹುದು: “�ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ೕವರು �ೂಟಟ್
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ��ೕ ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್, �ಾನು (ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕ�ಾದರು)
ಅ�ೕ ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್�ಂದು ಅದನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು �ಂ� �ರು�ದ�, �ಾನು �ಾಪ
ಪರ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾಗು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ಆ ಧಮರ್�ಾಸ��ೕ ನನನ್ನುನ್ ಖಂ�ಸುತತ್�.” ಇ�ರ್
2:1-4; 6:4-6; 10:26-29; 12:25 �ೂೕ���. 19
2:19 “�ಾನು ಸ�ತ್ನು”– �ೂೕ�ಾ 7:1-4 �ೂೕ��. ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ
ರಕಷ್�ಯು �ಾಪವನುನ್ ಉ�ತ್ೕ�ಸುವ��ಲಲ್. ಅದು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
“�ೕವ��ಾ� �ೕ�ಸಲು” –ಶಕತ್�ೂ�ಸುತತ್�. ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�, �ೕವವನುನ್
�ೂಡುವ ಬದಲು, ಮರಣದ ಉಪಕರಣ�ಾಗುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 7:9-11; 2 �ೂ�ಂಥ 3:6).
20

2:20 “�ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� �ಲು�� �ಾ���ೂಂಡವ�ಾ��ದ್ೕ�”– ಇದು ಎ�ಾಲ್
��ಾವ್�ಗ�ಗೂ �ಜ�ಾ��. �ೌಲ�� �ಾತರ್ವಲಲ್. �ೂೕ�ಾ 6:3-8 �ೂೕ��. �ರ್ಸತ್ನು
ಅವರ �ಾಗದ�ಲ್ ಸತತ್ನು ಮತುತ್ �ೕವರು ಆತನ ಮರಣವನುನ್ ಅವರ ಮರಣವ�ಾನ್�
ಎ�ಸು�ಾತ್�. �ೂಸ �ೕವತ�ಕ್ ಇದು �ಾಗರ್�ಾ��. ಈ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನದ ಉಗಮವ�
��ಾವ್�ಗಳಲಲ್, ಆದ� �ರ್ಸತ್�ಾ��ಾದ್�. ಮತುತ್ ಈ �ೂಸ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸಲು
�ೕ�ಾದ ಶ�ತ್ಯು ��ಾವ್�ಗಳ �ೖ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾನ�ಕ �ೕ�ತ�ಂದ ಬರುವ��ಲಲ್ ಆದ�
ಅವ�ೂಳ� �ೕ�ಸುವ �ರ್ಸತ್�ಂದ ಬರುತತ್�. �ೂೕ�ಾ 8:1-10. ಈ �ೂಸ �ೕ�ತವನುನ್
�ೕ�ಸಲು �ೕವರ ಮಗ�ಾದ �ರ್ಸತ್ನ �ೕಲಣ ನಂ���ಂದ �ಾತರ್ �ಾಧಯ್. �ಜ�ಾದ
�ರ್ೖಸತ್ �ೕ�ತವ� ಆತನನುನ್ ನಂಬುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಅ�ೕ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯತತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 5:7; �ೂ�ೂ 2:6,7). �ೂೕ�ಾ 6:11
ರ�ಲ್ �ೌಲನು ಇತರ�� �ೂಟಟ್ ಸೂಚ�ಯಂ� ಅದ�ನ್ೕ �ಾನು ಸಹ ಇ�ಲ್
�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�.
“ನನ�ೂೕಸಕ್ರ ತನನ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ಟಟ್ನು”– 1:4; �ೂೕ�ಾ 5:6-8. 21
2:21 �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಮನುಷಯ್��
ರಕಷ್��ಾಗುವ��ಂದು �ೂೕ��ದ� �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣವ� ಅಥರ್�ಲಲ್ದುದ್ ಮತುತ್
ವಯ್ಥರ್�ಾದ�ಾದ್��. ಆದದ್�ಂದ ಅದನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವ�ದರ�ಲ್ �ೌಲ�� �ಾವ
ಸಂಶಯವ� ಇಲಲ್. �ಾವ� �ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ೕವ�ೂಂ�� ತಮಮ್ನುನ್
ಸ�ಪ���ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾದ� �ೕವ�ೂಂ�� ಜನರನುನ್ ಸ�ಪ�ಸಲು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�
ಬಂದು ಜನ��ೂೕಸಕ್ರ �ಾಯ�ೕ�ತುತ್? ಆ���ೂಳಳ್ವ�ದು ಸರಳ�ಾ�� – ಕೃ��ಂದ�ೕ
ರಕಷ್� ಅಥ�ಾ ರಕಷ್��ೕ ಇಲಲ್.
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3:1 �ಾರಣ�ಲಲ್� �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್�ಂದು ನಂಬುವ�ದು ಹುಚುಚ್ತನ�ಾ��. ಆದ� ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕರು ಈ �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ ಈ �ೕ�ಯ ಹುಚುಚ್ತನ�ಕ್ ನ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ದದ್ರು.
�ರ್ಸತ್ನು �ಾವ �ಾರಣ�ಾಕ್�ಯೂ �ಾಯ�ಲಲ್�ಂದು ಅವರು ಎಂದೂ �ೕ�ರುವ��ಲಲ್.
ಆದ� �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ�ೂಂ�� - �ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�ಸ�ೕ�ಂಬ ಅವಶಯ್�� ಎಂದು
ಪ�ೂೕಕಷ್�ಾ� �ೂೕ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣವ� ಅ�ಾವಶಯ್ಕ ಎಂದು
�ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಮತುತ್ ಈ �ೕ�ಯ �ೂೕಧ�ಯು �ೌಲನು ಅವ�� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ಪರ್ಸಂ�ಸು�ಾಗ “ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ರೂ��ದ” ಸತಯ್�ಕ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ರುದದ್�ಾ��. 2
3:2 ಅವನು �ೂೕ��ದ ಸತಯ್�ಕ್ �ಾ��ಾ� ಅವರ ಅನುಭವ�ಂದ �ೕಳುವಂ�
ಮನ��ಾಡು�ಾತ್�. ಅವನು ಪರ್ಸಂ��ದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅವರು ನಂ��ಾಗ, ಅವರು
�ೕವರ ಆತಮ್ನನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದರು (4:6; ಎ� 1:13; ಅ�� 10:44; �ೂೕ�ಾ 8:15
�ೂೕ���). �ೕವರು ಅವರ�ಲ್ �ಾಸ�ಾಡಲು ತನನ್ ಆತಮ್ನನುನ್ ಅವ�� �ೂಟಟ್ನು ಇದು
ಅವರು �ೕವರ �ಯಮವನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ದರ ಪರ್ಯತನ್�ಂದಲಲ್ ಆದ� ಅವರು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ನಂ�ದದ್�ಂದ ಅವ�� �ೂಟಟ್ನು. �ಾ�ರ್ಕ �ೕಮ��ಟ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ಯಮಗಳನುನ್
�ಾ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ಾರೂ ಸಹ �ೕವರ ಆತಮ್ನನುನ್ ಇದುವ�ಗೂ ಪ��ಲಲ್. �ೕವರ
ಆತಮ್ನು ಜನರ�ಲ್ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಇಲಲ್�ರುವ�ದನುನ್ ಗಮ��. �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ���ಂದ
�ವ್ೕಕ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ಾತರ್ ಪ�ಶು�ಾಧ್ತಮ್ನನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. �ೕ�ಾನ
14:17 �ೂೕ��. 3
3:3 ಅವರು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ��ಾಗ ಕೃ��ಂದ �ೕವರು �ಾ�ದದ್ನುನ್ ಅವರು
ಅನುಭ��ದರು. ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್ ಅಥ�ಾ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ
ಸ�ಾರಂಭಗಳು ಅವರನುನ್ ಮುಂ� ನ�ಸುತತ್�ಂದು �ೕ�ಸುವ�ದು
ಹುಚುಚ್ತನವಲಲ್��ೕ? 4
3:4 ಅವ�ಗಳ �ಷಯ�ಾ� ಅವ�� ಅನು�ಾನ��. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಅವರ
ಪರ್ಯತನ್ದ�ಲ್ ಸಫ�ಾಗು�ಾತ್�ಾ? ಅ�ಲ್ರುವ �ರ್ೖಸತ್ರು �ಕೃತ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ವ್ೕಕ�ಸುವ�ೂೕ? ಅವರ �ೂೕವ�ಗಳು ತಂದ ಪರ್�ಫಲಗಳನುನ್ ಅವರು ಕಳ�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೂೕ?
ಅವರ ನಡವ��ಯು ಅವ�� ಆಶಚ್ಯರ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ಅನು�ಾನವನುನ್ ತರುತತ್�
(4:11,20). 5
3:5 ಅವನು ವ.2 ರ�ಲ್ನ ಪರ್�ನ್ಯನುನ್ �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್�. ಅವರು
�ೕ���ೂಂಡ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ��ೂೕ�ಸಲು ಅವರು �ೕ�ಸ�ೕ�ಂದೂ ಮತುತ್

ಸತಯ್ದ �ಾನವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯಸು�ಾತ್�. 6
3:6 “ಅಬರ್�ಾಮನು”– �ೕವರು ಮನುಷಯ್ರನುನ್ ನಂ���ಂದ �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್�
�ಾಡು�ಾತ್��ೕ �ೂರತು �ಾಯ್ಯಪರ್�ಾಣದ �ಲಸ�ಂದಲಲ್ ಎಂಬುದನುನ್ �ಾಕಯ್ದ
ಆ�ಾರ�ಂದ ��ಸುವ��ೕ �ೌಲನ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ತುತ್.
“�ೕ�”– ಆ� 15:6; �ೂೕ�ಾ 4:3. 7
3:7 �ೂೕ�ಾ 4:11,12,16,17. ಇ�ಲ್ “ಮಕಕ್ಳು” ಎಂದ� ಆ�ಮ್ೕಕ ವಂಶಸಥ್ರು
ಎಂದಥರ್, 8
- 3:8 ಆ� 12:3; 18:18; 22:18.
“�ಾಸ�”– �ೂೕ�ಾ 3:10; 4:3.
“�ನನ್�ಲ್ . . . ಆ�ೕ�ಾರ್ದವ�ಂ�ಾಗುವ�ದು”– ಆ� 12:3; 18:18; 22:18. 9
3:9 �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ �ಯಮಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ, �ಾ�ರ್ಕ
�ೕಮ��ಠ್ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್
ಪ�ಯಬಹು�ಂದು ಎ�ಾಲ್ ಜನರು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ೕವರು �ೂಟಟ್
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ವ�ದರ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಪಡ�ೂಳಳ್ಬಹು�ಂದು �ಹೂದಯ್ರು ದೃಢ�ಾ�ದದ್ರು. �ೕವರ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದವ� ನಂ���ಂದ ಬರುತತ್�, ಸವ್ಂತ ಪರ್ಯತನ್�ಂದಲಲ್ ಎಂದು �ೌಲನು
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. “ಆ�ೕ�ಾರ್ದ” ಎಂಬ �ಪಪ್�ಯನುನ್ ಆ� 12:1-3; ಸಂ�ಾಯ್ 6:23-27;
ಧ�ೕರ್ 28:3-14; �ೕತರ್� 1:1; 119:1; ಮ�ಾತ್ಯ 5:3-12; ಅ�� 3:26; ಎ� 1:3
�ೂೕ��. 10
3:10 ಧ�ೕರ್ 27:26 �ೂೕ��. �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ದರ
ಪರ್ಯತನ್ದ�ಲ್ ಜನರು ��ೕ��ದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ �ೂಂದ�ಲಲ್. ಅದರ ಬದಲು �ೕವರ
ಖಂಡ�ಯು ಅವರ �ೕ� ಬಂತು. ಇದು �ೕ� �ಾಧಯ್? �ಾಕಂದ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
ಸಂಪ�ಣರ್, ಪ�ಪ�ಣರ್, �ರಂತರ ��ೕಯ�ಯನುನ್ �ೂೕರುತತ್�, ಮತುತ್ ಈ �ೕ�ಯ
��ೕಯ�ಯು �ಾವ ವಯ್�ತ್�ಂದಲೂ �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ��ೕ 19:5,6,8,21-25
�ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. ���ಪ್ 3:6 ರ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕ� �ೕಳು�ಾತ್� “�ಾನೂನು
ಬದದ್�ಾದ �ೕ�ಯು” ಫಲ�ಲಲ್�ಾದ್��. ಆದ� ಅವನು ಸಹ �ಯಮವನುನ್ �ಾ�ಸದವರ
�ೕ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� �ೕಳುವ ��� ಒಳ�ಾದನು �ಾಕಂದ� ಹತತ್�ಯ ಆ�ಯನುನ್
ಅವ�ಂದ �ೖ�ೂಳಳ್�ಾಗ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 7:7-14). �ೕವರ ಒಂದು �ಯಮವನುನ್
�ಾವ�ಾದರು ಮು�ದ� ಅವನು ಎ�ಾಲ್ �ಯಮಗಳನುನ್ ಮು�ದು �ಾಪ�ೂಕ್ಳ�ಾಗುವನು
(�ಾ�ೂೕಬ 2:10,11). ಆದದ್�ಂದ �ೕವರ �ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�� �ೕವ�ೂಂ��

ಸ��ಾಗಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದ ವಯ್�ತ್ಗ�ಲಲ್ರ �ೕ� ಖಂಡ�ಯು ಬಂ�ತು. 11
3:11 �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಇ�ರ್ 2:4 ನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾದ ಮೂರು ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್
ಇದು ಒಂ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 1:17; ಇ�ರ್ 10:38). �ೕವ�ೂಂ�� ಸ��ಾ�ರಲು ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ಯು �ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವ ಪರ್ಯತನ್�ಂದ �ಾಧಯ್�ಲಲ್, ಅದು �ೕವರ �ೕ�ನ
ನಂ���ಂದ �ಾತರ್ �ಾಧಯ್. 12
3:12 �ಾಜಕ 18:5. �ಯಮ ಮತುತ್ ನಂ�� ಇ�ರಡು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕ�
ತತವ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ��. ನಂ��ಯು �ೕವರನುನ್ ನಂಬುತತ್� ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್
�ವ್ೕಕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ತಯ್�ೕವವನುನ್ ಬಹು�ಾನ�ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸುತತ್�. ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
�ೕವವನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡುತತ್� ಆದ� “ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ��ದವ��” �ಾತರ್
(�ಯಮದ ಅಪಪ್�), ಅದನುನ್ �ೕವಲ ಅನುಸ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್
�ಾಡು�ತ್ೕ�ಂದು �ೕಳುವ ವಯ್�ತ್ಗ�ಗಲಲ್. ಮತುತ್ �ಾರೂ ಸಹ ಅದನುನ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ�,
�ರಂತರ�ಾ� �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್�ರುವದ�ಂದ, ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಮರಣವನುನ್ ಮತುತ್
ಖಂಡ�ಯನುನ್ ತರುತತ್� (ವ. 10; �ೂೕ�ಾ 3:19,20). 13
3:13 �ಾ�ಗ�ಾದ ಮನುಷಯ್��ಾ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� �ಾಡಲು ಇ�ಚ್�ದದ್ನುನ್
�ೂೕ��! ಆತನು ಮು�ದ �ಯಮಗಳ �ಾಪವನುನ್ ತನನ್ �ೕ� �ೂತುತ್�ೂಂಡು ನಮಮ್
ಸಥ್ಳವನುನ್ ಆತನು ��ದು�ೂಂಡನು. ಅದರ �ರುದದ್�ಾ� �ಾ�ದ �ಾಪ�ಕ್ ದಂಡವನುನ್
ಆತನು ಸ�ಲ್�ದನು. �ೂೕ�ಾ 5:6-8; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21; 1 �ೕತರ್ 3:18 �ೂೕ���.
��ೕಚ�ಯ �ಷಯದ �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೕತರ್� 78:35; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28 �ೂೕ��.
“ಮರ”– ಧ�ೕರ್ 21:22,23. �ಾರ್�ೕನ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅ��ಾ�ಗಳು ಖಂಡ��
ಒಳ�ಾದ ಮತುತ್ ಅಪ�ಾ�ಗಳನುನ್ ಮರ�ಕ್ ತೂಗು �ಾ� ಮರಣದಂಡ� ��ಸು�ತ್ದದ್ರು.
ಇದು ಅವರ ಖಂಡ� ಮತುತ್ ಅಪ�ಾನದ ಬ�ರಂಗ ಪರ್ದಶರ್ನ�ಾ�ತುತ್. �ಾ��ೕ
�ೕಸುವ� �ಾವ� �ಾ�ದ ಅಪ�ಾಧಗ��ಾ� ಸತತ್ನು, ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಖಂಡ� ಮತುತ್
ಅಪ�ಾನಗ��ಾ� �ಲು�ಯ �ೕ� ತೂ�ದನು (ಇದನುನ್ ಅ�� 5:30; 10:39; 13:29;
1 �ೕತರ್ 2:24 “ಮರ” ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್�). ಅ�ಲ್ರಲು �ಾವ�
ಅಹರ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ದ್ೕ�. 14
3:14 ಆತನ ಕಷಟ್ಗಳ�ಲ್ ನಮಮ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ ಕಂಡನು. ಖಂಡ� ಮತುತ್ �ಲು�ಯ
ಮರಣವನುನ್ ತ�ಪ್ಸುವ ಆ��ಂತಲೂ �ಾವ� ��ಾನ್�ರ�ೕ�ಂಬ ಆತನ ಆ�ಯು
�ೂಡಡ್�ಾ�ತುತ್. ಈಗ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಾಪ�ಂದ
��ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 8:1). ಮತುತ್ �ೕವರು ಅಬರ್�ಾಮ�� �ಾ�ಾದ್ನ
�ಾ�ದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗ�� ಉತತ್�ಾ��ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್� (ವಚನಗಳು 8,9 �ೂೕ��).

“�ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದ ಆತಮ್ನು”– ಲೂಕ 24:49; �ೕ�ಾನ 14:16,17; ಅ�� 1:4,5;
2:39. ಇ�ಲ್ಯ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ���. �ೕವರ ಆತಮ್ನನುನ್
�ೂಂ��ೂಂಡವ�� �ಾತರ್ �ೕವರ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವ� �ೂರಕುತತ್�. �ಾವ� �ೕವರ
ಆತಮ್ನನುನ್ “ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ” �ೂಂ��ೂಳುಳ್�ತ್ೕ� (ವಚನಗಳು 2,5; ಲೂಕ 11:13;
ಎ� 1:13). ಮತುತ್ ಇ�ಲಲ್ವ� “�ರ್ಸತ್ �ೕಸು�ನ” ಮೂಲಕ, �ೕ� �ಾ�ಂದಲೂ ಅಲಲ್
ಅಥ�ಾ �ಾವ�ದ�ಂದಲೂ ಅಲಲ್. ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬುವ�ದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ�
ನಮಮ್�ಲ್ �ೕವರ ಆತಮ್ನು ಇರುವ��ಲಲ್�ಂಬುದು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ
ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�. 15-17
3:15-17 �ಾನವ ಒಪಪ್ಂದಗಳು ಮತುತ್ ಕ�ಾರುಗಳು ಸಹಜ�ಾ� ಸತಯ್�ಾ�� –
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾ��ೂಂಡ �ೕ� ನ�ಯುವ ಘಟ�ಗಳು ಅವರನುನ್ �ಾ�ಸುವ��ಲಲ್.
ಅಬರ್�ಾಮ�ೂನ್ಂ�� �ೕವರು �ಾ��ೂಂಡ ಒಡಂಬ��ಯು �ಶಚ್ಯ�ಾ�ಯೂ
ಸತಯ್�ಾ�ತುತ್ ಎನುನ್ವ��ೕ �ೌಲನ ಅಂಶ�ಾ�ತುತ್. �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
ದಶಕಗಳನಂತರ, ಅದರ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುವ��ಲಲ್. 16
3:16 ಆ� 12:7; 13:15; 24:7 �ೂೕ��. �ೕವರು ಅಬರ್�ಾಮ�� �ೂಟಟ್
�ಾ�ಾದ್ನಗ�� �ರ್ಸತ್ನು ಉತತ್�ಾ��ಾ��ಾ��ಾದ್� ಎಂಬುದು �ೌಲನ ಅಥರ್�ಾ��.
ಆತನು ಅಬರ್�ಾಮನ “ಸಂತ�” (ಮ�ಾತ್ಯ 1:1). �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು
ಅಬರ್�ಾಮನ ಉತತ್�ಾ��ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಅವರು �ರ್ಸತ್��
�ೂೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� �ಾಧಯ್ರೂ ಆ��ಾದ್� (ವಚನಗಳು
14,29; �ೂೕ�ಾ 4:13; 8:17). 18
3:18�ಯಮ ಮತುತ್ ನಂ�� �ಾವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ� ತತವ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವ �ಾ�
(ವ.12), �ಾ��ೕ ಧಮರ್�ಾಸ� ಮತುತ್ ಅಬರ್�ಾಮ�� �ೕವರು �ಾ�ದ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು
�ೕ��ಾ��. ಅಬರ್�ಾಮನ ಮೂಲಕ �ೕವರು ಜನರನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸು�ತ್ೕ�ಂಬ
�ಾ�ಾದ್ನಕೂಕ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ಕೂಕ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. �ೕವರು
�ಾ�ಾದ್ನ �ಾ��ಾಗ ಜನರು ಸುಮಮ್� ಅದನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸ�ೕಕು,
�ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಮತುತ್ �ೕಮ��ಠ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ೕವ�ೕ
�ರ�ೕ�ಸ�ಂದು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು.
“�ಾಧಯ್�”– �ೂೕ�ಾ 4:13,14; 1 �ೂ�ಂಥ 3:22; ಮ�ಾತ್ಯ 5:5; ಇ�ರ್ 11:8-10;
1 �ೕತರ್ 1:4. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಭೂ�ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕವನುನ್ ಸಹ
�ಾಧಯ್�ಯ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳುಳ್ವರು. �ರ್ಸತ್��ರುವ ಎಲಲ್ವನುನ್ ಅವರು
ಹಂ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನು ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ೂಂ��ಾದ್� (ಇ�ರ್ 1:2). “�ೂಡು”

(1:6) – “�ಯಮ” ಇದ�ಕ್ �ರುದದ್�ಾ� �ೌಲನು “ನಂ��” ಮತುತ್ “�ಾ�ಾದ್ನ” ಗಳ
ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾ�ದಂ��ೕ ಕೃ�ಯ ಬ�ಗ್ಯೂ �ಾ�ಾಡು�ಾತ್�. �ೕವರ ಬಹು�ಾನವನುನ್
ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್�ಂದ ಗ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 4:4,5; ಎ� 2:8,9). ಅದನುನ್
ಕೃತಜಞ್��ಂದ ಸುಮಮ್� �ವ್ೕಕ�ಸ�ೕಕು. 19
3:19 ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಅದರ ಅ�ಯ�ಲ್ದದ್ವ�� �ಾಪವನುನ್ ತಂ�ತು. �ಾ�ಾದ�
ಜನರನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸ�ೕ�ಂ�ರುವ �ೕವರು, �ಾ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು?
�ೂೕ�ಾ 3:20; 4:15; 5:20; 7:7 �ೂೕ��. �ಾಪವನುನ್ ಬ�ರಂಗ ಪ�ಸಲು, ಅದರ
ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸಲು �ೕವರು ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
ಉಪ�ೕ��ದನು. ಈ �ಾದ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�� �ರ್ಸತ್ನ �ೕ��ಯು ಜನ�� ಇ�
ಎಂಬುದನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ �ೕ��ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು
ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ�ದು ಎಲಲ್�ಕ್ಂತಲೂ �ಾಧಯ್�ಾದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ಾ��.
“ತನಕ”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಯಮಗ�� �ೕವರು ಒಂದು �ಾಲವನುನ್
�ಧರ್��ದದ್ನು. “ಸಂತ�” �ರ್ಸತ್ನು ಬರುವವ�� �ಾತರ್ ಆತನು ಬಂದ �ೕ� ಆತನು ಜನ��
ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೕಡುವನು.
“�ೕವದೂತರು”– ಇ�ರ್ 2:2; ಅ�� 7:38,53 �ೂೕ��. �ೕ�ಯ ಮಧಯ್�ಥ್�ಯ
ಮೂಲಕ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಬಂ�ತು. 20,21
3:20,21 �ೌಲನು ಸಂಭ�ೕಯ ಆ�ೕಪ�ಯನುನ್ ಎದು��ದನು – �ೕವರು “ಒಬಬ್�”
ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ (�ೕವರುಗ�ಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಅ�ೕಕ “�ೕವರುಗಳು”, ಆದ� ಅ�ೕಕ
�ೕವರುಗ�ಲಲ್) �ಾ� ತನನ್ �ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ ಅಬರ್�ಾಮ�� �ೂಟಟ್ನು ನಂತರ ಆತನ
�ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು? ಇದು ತಪ�ಪ್ �ಳುವ��
ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್�. �ೕವರ ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ �ಾ�ಾದ್ನಗ�� ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
��ೂೕ�ಸುವ��ಲಲ್. ಆದ� ಜನರು ರಕಷ್��ಾ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಆತು�ೂಳುಳ್ವ�ದ�ಂದ
�ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು �ರ�ೕರುವ��ಲಲ್, �ಾಕಂದ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕ�ತವನುನ್ �ೂಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಮನುಷಯ್ರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಾ� �ಾಡಲು
�ಾಧಯ್�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 7:14; 8:3). 22,23
3:22,23 �ೂೕ�ಾ 3:19-24 �ೂೕ���. ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಖಂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್
ಮನುಷಯ್ರು �ಾ�ೕ ಆ���ೂಂಡ ��ಯ�ಲ್ ಬಂ�ಸುತತ್� – �ಾಪವ� ��ಮ��ಾ��.
�ರ್ಸತ್ನು ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಡಲು ಮತುತ್ ನಂ��ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಮುಂ�
ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ��ಯ ಯಜ�ಾನನಂ�ತುತ್. �ರ್ಸತ್ನ �ೂರತು ಉತತ್ಮವ�ಳಳ್ ಮನುಷಯ್ರು
ಸಹ ��ಯ�ಲ್ದದ್ರು. �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಆತನ �ಯಮವನುನ್ ಮು�ದವರು

��ಯನುನ್ �ೂಂದಲು ��ದ ಅಪ�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಅವ�� ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಲಲ್
ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ನ �ೂರತು �ಡುಗ��ಾಗುವ ��ೕ� ಇಲಲ್. ಈ ���ಂದ
ಒಬಬ್ನು ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್�ಂದ, ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸಗ�ಂದ, �ಯಮಗಳನುನ್-�ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ,
�ಾ�ರ್ಕ �ಯಮಗ�ಂದ ಮತುತ್ �ೕಮ��ಠ್ಗ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಅವನು �ಾಡಬಹು�ಾದ
�ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ದ ಮೂಲಕ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್�ಾರನು. ರಕಷ್�, �ಡುಗ�, ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಮತುತ್ �ೕವರ �ತಯ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು ಆತನು �ೕ��ರುವವ�ಗ�ಂದ �ಾತರ್
ಬರುತತ್� – ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ�� (ವಚನಗಳು 9,14,26; 2:16; �ೂೕ�ಾ
1:16,17; 3:22,28; �ೕ�ಾನ 3:16,36; 5:24; ಎ� 2:8,9). 24
3:24 ಧಮರ್�ಾಸ��ಂದ ಜನರನುನ್ ರ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ಲಲ್, ಆದ� ರಕಷ್�ಯ
�ಾಗರ್ವ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂೕ�ಬರುವವ�ಗೂ ಅವರನುನ್ �ಸುತ್�ೂ�ಸಲು ಉಪ�ೕ��ದನು.
�ೕ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� �ೌಲ�� “�ೂೕಧಕ” �ಾ�ತುತ್ ಎಂಬುದನುನ್ �ೂೕ�ಾ 7:7-14
ರ�ಲ್ �ೂೕ��.
“ನಂ���ಂದ �ೕ�ವಂತ�ಾದರು”– 2:16. 25
3:25 �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್�ಲ್ ನಂ��ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ��ದದ್�ಂದ ಮತುತ್ ಜನರು
ರಕಷ್��ಾ� ಆತನ �ೕ� ನಂ�� ಇಟಟ್ �ೕ�, �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಅವರ �ೕ�
ಇನುನ್ ಅ��ಾರ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 6:14). 26
3:26 ಮನುಷಯ್ರು �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ೕವರ ಮಕಕ್ಳಲಲ್. �ೕವರು ಸಕಲ ಮನುಷಯ್ರ
ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾ�ದದ್ರೂ ಆತನು �ಾರ ಆ�ಮ್ೕಕ ತಂ�ಯೂ ಅಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 8:44
�ೂೕ�� �ೂೕ��). �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ �ಾತರ್ �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾಗಲು
�ಾಧಯ್ – �ೕ�ಾನ 1:12,13. 27
3:27 “�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ”– �ೂೕ�ಾ 6:3 �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. ನಂ��ಯು
ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವರ ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� (ವ.26), �ೕ�ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವಲಲ್, ಅದು
�ೕವಲ ಬ�ರಂಗದ ಸೂಚ� ಒಳ�ನ ಆ�ಮ್ೕಕ ಬದ�ಾವ�. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ�
�ೕವರ ಆತಮ್�ಂದ �ಾತರ್ – 1 �ೂ�ಂಥ 12:13.
“�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಧ���ೂ�ಳ್�”– �ರ್ಸತ್�ಂದ ತಮಮ್ನುನ್ ಧ���ೂಂಡವರು – ಇದರ ಅಥರ್
��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕವರ ಮುಂ� �ಂತು�ೂಳುಳ್ವ�ದು, ಆತನ �ೕ��ಂದ
ಮುಚಚ್ಲಪ್ಟಟ್ವರು, �ರ್ಸತ್ನು �ೕ� �ೕವ�ಂದ ಅಂ�ೕಕ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅ�ೕ
�ೕ�ಯ�ಲ್. 28
3:28 “�ೕ�ಲಲ್ರೂ ಒಂ�ೕ”– 1 �ೂ�ಂಥ 12:13; �ೕ�ಾನ 17:20-23; �ೂ�ೂ
3:11. �ೕವರು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಮನುಷಯ್ರನುನ್ �ಾರತಮಯ್ �ಾಡುವ��ಲಲ್. ಆತನ�ಲ್

ಅವರ ��ನ್�, ಮೂಲ, ಸ�ಾ�ಕ ಅಂತಸುತ್, �ಾ�, ಜ�ಾಂಗ, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಏನೂ ಅಲಲ್ದವ�ಗ�ಾ��. ಜನರು �ಾರನುನ್ ಕಡುಬಡವ ಅಥ�ಾ
�ೕ�ಾ�ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹ �ೕ�ಯವರ �ೕ�ಯ�ಲ್ೕ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್�.
29

3:29 ವಚನಗಳು 7,14,18.

41-7
4:1-7 ಆ�ನಗಳ ರೂ�ಗಳನುನ್ �ೌಲನು ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಸತಯ್ಗಳನುನ್
�ವ�ಸಲು ಅವ�ಗಳನುನ್ ದರ್�ಾಟ್ಂತ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳು
ಉತತ್�ಾ��ಾ��ಾಗು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ತಂ�ಗ�� �ಾಧಯ್�ಾದ� ಮಕಕ್ಳು ಒಂದು ��ರ್ಷಟ್
ವಯ�ಸ್� ಬರುವವ�ಗೂ ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ೂೕ��ೂಳಳ್ಲು ��ೕಷಕರನುನ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು.
ಆ ವಯಸಸ್ನುನ್ ಮು�ಟ್�ಾಗ ಅವರನುನ್ ಪಕವ್ವ�ಳಳ್ “ಮಕಕ್ಳು” ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸಲಪ್ಡು�ತ್ದದ್ರು ಇನುನ್ ಅವರು �ಕಕ್ ಮಕಕ್ಳಲಲ್. ಧಮರ್�ಾಸ�ದ
ಅ�ಯ�ಲ್ರುವವರು ಸಹ �ಕಕ್ ಮಕಕ್ಳಂ��ಾದ್�ಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�,
ಪ�ಪಕವ್�ಲಲ್ದವರು, �ೕವರು ಅವ��ಾ� ಬಯ��ದ್ಲಲ್ವನುನ್ ಅವರು ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಆಗ�ಲಲ್. ಆದ� �ರ್ಸತ್ನು ಬಂ�ಾಗ, ��ಾವ್�ಗ�� ಮಕಕ್�ಾಗುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೂಡುವ �ೕವರ
ಸಮಯವ� ಬಂ�ತು. �ರ್ಸತ್ನು ಬರುವ ಮುಂ� ಅವರು “�ೂೕಕದ ಮೂಲಭೂತ
�ಷಯಗಳ” ಅ�ಯ�ಲ್ದದ್ರು (ವ.3), ಅಥ�ಾ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ಯ�ಲ್ (ವ.5). ಈಗ
ಅವರು “��ೕಷಕರು ಮತುತ್ �ಾರುಪತಯ್�ಾರ” �ಂದ �ಡುಗ� �ೂಂ��ಾದ್�. ಅವ��
�ೕವರ ಮಕಕ್�ಾಗುವ ಹಕುಕ್ ಮತುತ್ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�. 4
4:4 “�ಾಲ” ವ� ಸು�ಾರು 2000 ವಷರ್ಗಳ �ಂ�; �ೕಸುವ� �ೕವರ ಮಗ�ಾ�ದದ್ನು.
ಅವನು “��ೕಯ�ಲ್ ಹು�ಟ್ದನು”–(ಮ�ಾತ್ಯ 1:18-21; ಲೂಕ 1:26-38). ಅವ��
�ಜ�ಾದ �ಾನವ ಸವ್�ಾವ�ತುತ್ (�ೕ�ಾನ 1:14; ಇ�ರ್ 2:14) ಅವನು �ೕ�ಯ
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ೕನದ�ಲ್ �ಹೂದಯ್�ಾ� ಹು�ಟ್ದನು (ಎ�ಾಲ್ �ಹೂದಯ್ರಂ�). 5
4:5 “��ೕಚ�”– 3:13,14. ಮನುಷಯ್ರು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ೕನ�ಯ�ಲ್
ಇರುವವ�ಗೂ ಈ�ರುವಂ� ಅವ�� �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾಗುವ ಹಕುಕ್ �ೂಂ�ರ�ಲಲ್. 6
4:6 3:2,14; �ೂೕ�ಾ 8:15. “ಅ�ಾಬ್” ಎಂಬುದು ಅ�ೕ�ಯ �ಾ�ಯ�ಲ್ ತಂ�
ಎಂಬು�ಾ� (ಇ�ರ್ಯ �ಾ�� ಬಹು ಹ�ತ್ರ�ಾದ �ಾ�). 7
4:7 �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಲಸ�ಾಡುವ ಗು�ಾಮರಲಲ್.
ಅವರು �ೕವರ ಮಕಕ್ಳು ಅವ�� �ೕವ��ರುವ�ಲಲ್ವನುನ್ ಉ�ತ�ಾ� �ೂಡ�ಾ�� (1

�ೂ�ಂಥ 3:21-23). 8,9
4:8,9 ಈ ಅನಯ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ದಲು ಸುಳುಳ್ ಧಮರ್ದ ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ �ೕವರುಗಳ
ಬಂಧನದ�ಲ್ದದ್ರು, ಆದ� ಈಗ ಸತಯ್ �ೕವರ �ಾನವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದರ ಮೂಲಕ
�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ ಪ���ಾದ್�. ಅವರು �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ೕನ�ಕ್ ತಮಮ್ನುನ್
ಒ�ಪ್��ೂಡುವವ�ದದ್ರು. ಇದು ಹ�ಯ ಬಂಧನ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಂಡು �ೂಸ
ಬಂಧನ�ಾಕ್� �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ ��ಮಯ �ಾ��ೂಳುಳ್ವ��ಾ��. 10
4:10 �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. “�ನಗಳು” ಎಂದು
�ೕಳು�ಾಗ ಸಬಬ್ತ್ �ನಗಳು ಎಂದಥರ್; “�ಾಸಗಳು” – ಅಮ�ಾ�ಯ್ ಹಬಬ್ದ ಉತಸ್ವ;
“�ಾಲಗಳು”– �ಹೂದಯ್ರ ಹಬಬ್ಗಳು; “�ಹೂದಯ್ರ ಹಬಬ್ಗಳು” – ಸಬಬ್ತ್ ಮತುತ್
ಉತಸ್ವ �ಾಲಗಳು (��ೕ 20:8; 23:10,11,14-17; �ಾಜಕ 23; 25:8-12).
ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ರ್ಕ�ಾ� ಆಚ�ಸುವ�ದನುನ್ ಅವನು �ೕ� ಕ�ಯು�ಾತ್� “ಬಲ�ೕನ
ಮತುತ್ �ೂೕಚ�ೕಯ ತತವ್ಗಳು” (ವ.9). ಆ �ನಗಳು, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು, ಅವ� ಬ�
�ತರ್ಗ�ಾ�ದದ್ವ�, ಆ�ಮ್ೕಕ ಸತಯ್ಗಳ �ೕ�ಯ ಅಥ�ಾ �ರಳು, ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗ�� ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ�ದನೂನ್ ಆಚ�ಸ�ೕ�ಾದ ಖ�ಾಡ್ಯ�ಲಲ್. ಇ�ರ್ 8:5;
10:1 �ೂೕ���. �ೌಲ�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್ (ಮತುತ್ �ಾವ� ಸಹ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು)
�ಲವ� �ನಗಳನುನ್ ಆಚ��ದ� ಅಥ�ಾ ಆಚ�ಸ�ರುವದ�ಂದ ಅವ�ಗಳು ನಮಮ್ನುನ್
ಉತತ್ಮರ�ಾನ್��ೕ ಅಥ�ಾ ಕಳ�ಯ�ಾನ್��ೕ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆದ�
ಅವ�ಗಳನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಆಚ�ಸ�ೕ�ಂಬ �ೂೕಧ�ಯು ಅವರನುನ್ ಬಂಧನ�ಕ್
ಒಳಪ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವನುನ್ �ಾಯ�ೂ�ಸುತತ್�. 11
4:11 “�ಮಮ್ �ಷಯದ�ಲ್ ಭಯಪಡು�ತ್ೕ�”– ಅವರು �ಹೂದಯ್ರ ಪ�ಶುದಧ್
�ನಗಳು, ಮುಂ�ಾದುವ�ಗಳನುನ್ ಆಚ�ಸುವ�ದನುನ್ ಕಂಡು �ೌಲನು
ಆಶಚ್ಯರ್��ತ�ಾಗು�ಾತ್�. ಅದು ಅವ�� ಅವರು ಸುಳುಳ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ೂೕಧಕರ ಕ��
�ರು��ೂಳುಳ್ವ��ಾ�ತುತ್ (1:6-7). ಅವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅಥರ್
�ಾ��ೂಂಡ�ೂೕ ಏ�ೂೕ ಎಂದು ಅವನು �ೕ��ರ�ೕಕು. 12-20
4:12-20 �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾದ ತತವ್ಗಳ �ಷಯಗಳನುನ್
�ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಈಗ ಅವನು ತನನ್ ಮತುತ್ ಗ�ಾತಯ್ದವರ ನಡು� ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ
�ಷಯ�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�. ಇ�ಲ್ ಅವನ ಸ�ಾ�ಾಲಕನ ಹೃದಯವ� ಪರ್ಕಟ�ಾಗುತತ್�.
ಅವರು ಅವನ “�ಕಕ್ ಮಕಕ್ಳು”. ಅವನು ಅವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರ
�ಷಯ�ಾ� ಬಹಳ �ಾಳ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�. 12
4:12 “ನನನ್ �ಾ� ಆ��” – �ೌಲನು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಾವ��ೕ ಎ�ಾಲ್ ಬಂಧನ�ಂದ

ಮುಕತ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೕವರ ಕೃ�ಯ�ಲ್ �ಾತರ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. ಅವರು
ಅವನನುನ್ ಇದರ�ಲ್ �ಂ�ಾ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು.
“�ಾನು �ಮಮ್ �ಾ� ಆ�ನು”– ಅವರು ಅನಯ್ ಜನ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅ�ಲ್�
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರಲು �ೂೕ�ಾಗ ಅವನು ಅನಯ್ಜನರಂ��ೕ ಆದನು, ಒಬಬ್ನು
�ಹೂದಯ್�ೕ ಆ�ರ�ಲಲ್�ಂಬಂ�ತ್. 1 �ೂ�ಂಥ 9:20-23 �ೂೕ���. ಅವ�ೂಂ��
�ಾತ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್ ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಅವರು ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� ತಪ�ಪ್
�ಾ�ದದ್ರು. ಅದ�ಕ್ ತ�ವ್ರುದದ್�ಾ�, ಮುಂ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಅವರ �ೕ� ಎಷುಟ್
�ರ್ೕ�ಯ�ನ್�ಟ್ದದ್�ಂಬುದನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. 13
4:13 “ದುಬರ್ಲ�”– ಅಥ�ಾ “ಅ�ೌಕಯ್�” ಅವನು �ಾವ�ದನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್�ಂದು
ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಒಂದು �ೕ� ಕ�ಣ್ನ �ೕ��ೕ (ವ.15)? ಅದು 2 �ೂ�ಂಥ 12:7
ರ�ಲ್ �ೕ�ದಂ� ಒಂದು “ಮುಳುಳ್” –ಆ��ಾತ್? ಒಂದು �ೕ� ಅವನು ಅನುಭ��ದ ಕಷಟ್ಗಳ
ಫ��ಾಂಶ��ೕ (ಅ�� 14:19)? ನಮ� ಖಂ�ತ�ಾ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. 14
4:14 “ನನನ್ ��ಾರ�”– ಅವರು ಅವನ �ೌಬರ್ಲಯ್ವನುನ್ �ೕವ�ಂದ ಬಂದ �� ಎಂದು
�ೕ��ಸುವ �ೂೕಧ�� ಒಳ�ಾದರು, ಆದದ್�ಂದ �ೕವರ ಸಂ�ೕಶಕ�ಂದು ಅವನನುನ್
ನಂಬಲು ��ಾಕ�ಸುವವ�ದದ್ರು. ಆದ� ಆ �ೕ�ಯ �ೂೕಧ�� ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್
ಒ�ಪ್��ೂಡ�ಲಲ್, ಆದ� ಅವನನುನ್ ಬಹಳ �ೌರವ�ಂದ ಆ�ಾವ್��ದರು. 15
4:15 ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ೂೕಧ�ಯು ಅವರನುನ್ �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಅವರನುನ್
ಬಂಧನ�ಕ್ ನ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಅವರ ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ ಮತುತ್ �ೌಲನ �ೕ� ಅವರ
�ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ೂಲುಲ್�ತ್ತುತ್. ರಕಷ್� �ೂಂದಲು ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್ದ ತತವ್ವ� �ಾ�ಾಗಲೂ
ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ �ೂಲುಲ್ತತ್�. 16
4:16 ಜನ�� �ೕವರ ಬ�ಗ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಸುವ�ದು ಅವ�� �ಾಡುವ �ೂಡಡ್
�ಾಯರ್�ಾ��, ಆದ� ಅ�ೕಕ �ೕ� ಜನರು �ಾವ� �ಾ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ನಮಮ್ನುನ್
�ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್�. 17,18
4:17,18 “ಅವರು”– ವಯ್��ಕತ್�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕರನುನ್ ಅವನು ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್� (1:6,7). ಆ �ೕ�ಯ ಜನರು �ಾ�ಾಗಲೂ
ಪಂಗಡಗಳ ಮತುತ್ ಬಣಗಳ �ಾಯಕ�ಾ� ಜನರು ಆಸ�ತ್�ಂದ ಅವರ ಕ�ಯ�ಲ್ರುವಂ�
ಬಯಸು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 16:17,18 �ೂೕ���. �ೌಲನು (ಮತುತ್ ನಮ�ಲಲ್�ಗೂ
ಅವನು ಉ�ಾಹರ��ಾ��ಾದ್�) ಜನರು �ೕವರ �ಷಯ�ಾ� ಆಸಕತ್�ಂ�ರ�ೕ�ಂದು
ಬಯಸು�ಾತ್�. 1 �ೂ�ಂಥ 3:4-9,21 �ೂೕ���. 19
4:19 ಗ�ಾತಯ್ದ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು �ೌಲನ ಆ�ಮ್ೕಕ ಮಕಕ್�ಾ�ದದ್ರು (1 �ೂ�ಂಥ

4:15 �ೂೕ���). ಅವರು �ೂಸ�ಾ� ಹು�ಟ್ದದ್ರು (�ೕ�ಾನ 3:3-8) ಅವನ
ಪರ್ಯತನ್�ಂ�ಾ�, ಒಬಬ್ �ಂಗ�� ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ರು�ಾಗ �ೂೕ�ಾಗುತತ್��ೕ ಆ
�ೕ�ಯ �ೂೕ�ನ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ �ಾ��ಾದ್�. ಈಗ �ರು� �ೂೕವನುನ್
ಅನುಭವಸು�ತ್�ಾದ್�. ಅವ�� ಇ�ೂನ್ಂದು ಆ�ಮ್ೕಕ ಹುಟುಟ್��ಯು �ೕ�ಾ�ರ�ಲಲ್ (ಆ
�ೕ��ಾ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಆಗಬಹು�ಂಬು�ಾ� ಎ�ಲ್ಯೂ ಇಲಲ್,
�ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು �ೕವರ ಆತಮ್�ಂದ ಪ�ೕ ಪ�ೕ ಹುಟಟ್ಲು �ಾಧಯ್?
ಅವ�� �ೕ�ಾ�ರುವ�ೕ�ಂದ� �ರ್ಸತ್ನು ಅವರ�ಲ್ ರೂಪ�ೂಳಳ್�ೕಕು ಅಂದ�, ಅವರ�ಲ್
ಈ�ಾಗ�ೕ ಇರುವ �ರ್ಸತ್ನು ( ಗ�ಾ 3:2,26-29) ಆತನ �ೕವವನುನ್ ಅವರ�ಲ್ �ೌಲನು
�ೕ��ದ �ಾ� �ೕ�ಸ�ೕಕು (2:20). ಅವರು �ೕಚ�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ ನಡ�ಯ�ಲ್
ಬದ�ಾಗ�ೕ�ಾ�ತುತ್ (�ೂೕ�ಾ 12:2; 13:14; 2 �ೂ�ಂಥ 3:18; ಎ� 4:13-15). 20
4:20 “�ೂಂದಲ�ಕ್ೕ�ಾದನು”– ವ.11; 1:6; 3:1. ಅವ�ೂಂ�� ಪತರ್ದ ಮೂಲಕ �ೕ�
�ಾ�ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ��ದನು. 21
4:21 “ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ೕನದ�ಲ್ರುವ ಆ�”– ಇದು �ಲವರ�ಲ್ ಇದದ್ಂತಹ ಒಂದು
�ೂಡಡ್ ತಪ�ಪ್ ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಏನು �ೕಳುತತ್�ಂಬು�ಾ� ��ಯದ ಅ�ಾನ�ಂ�ಾ�
ಅವರು �ೕ��ಾದ್�ಂದು �ೌಲ�� ���ತುತ್. 22,23
- 4:22,23 ಆ� 16:1-4; 17:15,16; 21:1-5; �ೂೕ�ಾ 4:18-21. 24-31
4:24-31 ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಅಬರ್�ಾಮ, ಅಬರ್�ಾಮನ �ಂಡ� �ಾರಳು ಮತುತ್
�ಾ��ಾ�ದದ್ �ಾ�ಾರಳ ಕ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಠಗಳನುನ್ ಕ�ಯು�ಾತ್� ಅವರು
ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ �ಜ�ಾದ ವಯ್�ತ್ಗ�ಂದು ಅವ�� ���ತುತ್. ಆದ� ಅವನು ಅವರನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾದ� ಅಥ�ಾ �ತರ್ಣ�ಾ� ಕಂಡನು. ಇ�ಲ್ �ಲವ� ಪಂ�ತರು ಇದ�ಕ್ ��ೂೕಧವನುನ್
ವಯ್ಕತ್ ಪ���ಾದ್� ಆದ� �ೌಲನು �ೕವರ ಆತಮ್�ಂದ �ರ್ೕ�ತ�ೂಂಡನು ಮತುತ್ �ಾವ
ತಪಪ್ನುನ್ �ಾಡು�ತ್ರ�ಲಲ್. �ೕವದಶರ್ನದ ಗು�ಾರ ಮತತ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳ �ರ�ಾ�ದದ್ವ� (ಇ�ರ್ 8:5; 10:1). ಸಂಪ�ಣರ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯು
ಒಂದು �ಾದ�, ಆ�ಾರ, �ತರ್ ಅಥ�ಾ �ರ್ಸತ್�ಂದ �ಾಥ್�ತ�ಾಗುವ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಸತ್ವ�ಯ �ರಳುಗ�ಾ�ತುತ್. ಖಂ�ತ�ಾ�, ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ಘಟ�ಗಳನುನ್
ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ �ವರ�ಯನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್ಯ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� ಎಚಚ್���ಂ�ರ�ೕಕು.
�ೕವರು �ೌಲ�� ��ೕಷ ಸೂಪ್�ರ್ಯನುನ್ ತನನ್ ಆತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ೂಟಟ್ನು ಮತುತ್ ಅವನ
�ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ೂೕಷಪ��ತ �ೂೕಧ�ಯ�ಾನ್� �ಾ�ದನು. ನಮಮ್ ಬ�ಗ್ ಇದು
�ಜವಲಲ್. ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ನಗಳ�ಲ್ �ಲವ� �ಾ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಲವ�
�ಾಗಗಳನುನ್ ��ತರ್�ಾ� �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸುವ�ದನುನ್ ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಯ�ಾನ್�ಸುವ

�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸ�ಗಳ�ಲ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�. 24,25
4:24,25 �ಾ�ಾರಳು �ೕವರು �ೕ��ಂ�� �ೕ�ಾ� �ಟಟ್ದ�ಲ್ �ಾ�ದ ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್� (��ೕಚನ�ಾಂಡ 19). �ಾರಳು ಮ�ಾತ್ಯ 26:28
ರ�ಲ್ ಪರ್ಕ��ದ �ರ್ಸತ್ನ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್�. �ಾ�ಾರಳು ಒಬಬ್ �ಾ�
ಮತುತ್ ಆ�ಯ ಸಂತ�ಯು ಅಬರ್�ಾಮ�� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದ ಮಗನಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ
9:7,8). �ಾ�ಾರಳು �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ, ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ �ೂಟಟ್ ��ಾಯ್
ಪವರ್ತ ಮತುತ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡು�ತ್ದದ್ �ರೂಸ�ೕ�ನ ��ಹ್.
ಮತುತ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��, ಅಂದ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಬಂಧನ�ಂದು ಅಥ�ಾ ಗು�ಾಮತನ�ಂದು
�ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್� (ವಚನಗಳು 1,9; 3:10,23 ). 26
4:26 �ಾರಳು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ, ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಸತ್ವದ �ೕಂದರ್�ಾದ ಸವ್�ೕರ್ಯ
ಯರೂಸ�ೕ�ನ ��ಹ್ (ಇ�ರ್ 12:22). ಅ�ಲ್ ಬಂಧನ�ಲಲ್, ಗು�ಾಮತನ�ಲಲ್. ಮತುತ್
��ಾವ್�ಗಳು �ೂಸ �ರೂಸ�ೕ�� ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ್ವರು, ಹ�ಯದಕಕ್ಲಲ್. 27
4:27 ��ಾಯ 54:1 �ೂೕ��. ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ �ೖಭವ�ಳಳ್ ಭ�ಷಯ್ದ ಬ�ಗ್, ಅದು
��ಸ್ೕಯನ ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ ಅ�ೕನ�ಕ್ �ಾ�ಾ�ದನು. ಬರುವ�ದರ ಕು�ತು ಮತುತ್ ಆತನು
�ೂಸ ಯುಗವನುನ್ �ಾಥ್�ಸುವ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾ�ದನು. �ದಲು ಫಲ�ಲಲ್�ಾದ್�ತುತ್, ಈಗ
�ೕವರ ಕೃ� ಮತುತ್ ಶ�ತ್�ಂದ ಫಲವ�ಳಳ್�ಾದ್ಗುತತ್�. 28
4:28 ಅಬರ್�ಾಮನು �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನದ�ಲ್ ನಂ���ಟಟ್ನು ಮತುತ್ �ೕವರು ಅವ��
ಇ�ಾಕನನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. �ೕವರ ಅದುಭ್ತ�ಾದ – �ಲಸ �ಾ�ಸುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್, �ೕವ
�ೂಡುವ �ಾಕಯ್ದ ಮೂಲಕ ಇ�ಾಕನು ಅ�ತ್ತವ್�ಕ್ ಬಂದನು. �ಾ��ೕ ಈಗ ��ಾವ್�ಗಳು
�ೂೕಸ �ೕವವನುನ್ �ವ್ೕಕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅಬರ್�ಾಮನ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಸಂತ�ಗ�ಾಗು�ಾತ್� (�ಾ�ೂೕಬ 1:18; 1 �ೕತರ್ 1:23). “�ಾ�ಾದ್ನ” ಇ�ಲ್ �ೕ�ಯ
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ಾರತಮಯ್�ಕ್ ಒಳಪ�ಸು�ಾತ್�. 29
4:29 ಆ� 21:8,9 �ೂೕ��. ಇ�ಾಮ್�ೕಲನು ಮನುಷಯ್ರು ಹುಟುಟ್ವ �ೕ�ಯ�ಲ್
“�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ�” ಹು�ಟ್ದನು. ಅವನ ಹು�ಟ್ನ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ
ಅ�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾದ�ದ್ೕನೂ ಇರ�ಲಲ್. ಇ�ಾಕನು “ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ಯ�ಲ್” ಹು�ಟ್ದನು.
ಅಂದ� ಅಬರ್�ಾಮನು ಮತುತ್ �ಾರಳು ಅವನುನ್ �ೂಂದುವಂ� �ೕವರ ಆತಮ್ನು
�ಾ�ದನು. �ಾನುಷ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಡುವ��ಾದ� ಅದು ಅ�ಾಧಯ್�ಾ�ತುತ್ (ಇ�ರ್
11:11,12; �ೂೕ�ಾ 4:18-21). ಇ�ಾಮ್�ೕಲನು ಇ�ಾಕ�� �ರುಕುಳ �ೂಟಟ್ಂ��ೕ
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಅ�ೕನದ�ಲ್ದದ್ವರು �ಾ�ದರು (�ಹೂದಯ್ರು) �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಅ�ೕನದ�ಲ್ದದ್ವರನುನ್ �ಂ��ದರು (�ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕರನುನ್). ಅ��

5:40; 7:54-58; 13:49,50; 14:19 ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು. ಮತುತ್ ಅದರಂ��ೕ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಇಲಲ್ದ ಜನರು ಎ�ಾಲ್ ಯುಗಗಳ�ಲ್ಯೂ ಆ�ಮ್ೕಕ ಜನರನುನ್ �ಂ�ಸು�ಾತ್�.
30

4:30 “�ಾಸ�”– ಆ� 21:10. ಆ� 21:10. ಇದರ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ�
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂದಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ರುವವರು
ಬಂಧನದ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರ ಕೃ��ಂದ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದವ�ೂಂ��
ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ ಕೃ�ಯ�ಲ್ ಅವ�� ಸಥ್ಳ�ಲಲ್. ಈ ಎರಡು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ೕ� �ೕ� �ಾಗರ್ಗ�ಾ�� ಅವ� ಬ�ಯುವ��ಲಲ್. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ�� ಮತುತ್ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯು �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡ��ಾಗುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅದನುನ್
ಮೂರ�ಯ �ಾಯರ್�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಆ �ೕ� �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದ� ಅದು
ವಯ್��ಕತ್�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುತತ್� (ಗ�ಾ 1:7). 31
4:31 ಇದರ ಅಥರ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�� �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ��ೂಂ��,
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ���ಂ��, �ಹೂದಯ್ ಧಮರ್�ೂಂ�� ಸಂಪಕರ್�ರುವ��ಲಲ್. ಅವರು
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಮಕಕ್ಳು �ಾತರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅವರು �ೕವರ ಶ�ತ್�ಂದ �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಮೂಲಕ �ೂಸ�ಾ� ಹು�ಟ್ದವರು. �ೂಸ ಒಡಂಬ�� ಮತುತ್ ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಗಳ ಇನುನ್ ಎರಡು �ೂಂ�ಾ��ಗ��ಾ� 2 �ೂ�ಂಥ 3:6-18; ಇ�ರ್ 8:6-10;
12:18-24.

51
5:1 ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್ ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ೕಮ
��ಠ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ದು ಇ�ಲಲ್ವ� ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್�ಂದು �ೂೕ�ಸುವ ಎ�ಾಲ್
�ೂೕಧ�ಗಳು �ಾಸತವ್ದ �ೂಗ�ಾ�� (4:3-9). ��ೕಶ�ಾ�, �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
�ೌಲನ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ತುತ್ (ಅ�� 15:10,11 �ೂೕ���). ಆ �ೕ�ಯ ಎ�ಾಲ್ �ೂಗಗ�ಂದ
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ರ್ಸತ್ನು �ಡುಗ��ಾ��ಾದ್�. ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್
ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾ�ರ್ಕ ಬಂಧನ�ಂದ ಅದು ಒಂದು �ೕ� �ಹೂದಯ್
ಮತ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾವ��ೕ ಮತ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ವಯ್��ಕತ್�ಯ
�ರ್ೖಸತ್ಮತ�ಾ�ರಬಹುದು. �ಡುಗ� ಎಂದ� �ಡುಗ�. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು
ತಮಮ್ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ ಅಮೂಲಯ್�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ �ೕಕು ಮತುತ್ ಅದನುನ್
�ಟುಟ್�ೂಡ�ಾರದು. ಅವರು �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� �ೂೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
11:28-30). ಅವ�� �ೕ�ಾ�ರುವ �ೂಗವ� ಇ�ೂಂ�ೕ ಆ��. ಮತುತ್ ಈ �ೂಗವ�

�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ ತರುತತ್�. 2-12
5:2-12 ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಧಮರ್�ಾಸ� ಮತುತ್ ಕೃ�ಯ ಈ ಎರಡು �ಾಗರ್ಗಳು ��ಯಲು
ಅ�ಾಧಯ್�ಂಬುದನುನ್ ಸರಳ �ಾ�ಯ�ಲ್ ��ಸು�ಾತ್�. �ಾವ� �ಾವ��ಾದರು ಒಂದನುನ್
ಆ���ೂಳಳ್�ೕಕು. ಅವರು ಎರಡನುನ್ �ೂಂದಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. �ೕವರ ಕೃ� ಮತುತ್
ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್ ಇ�ರಡ�ಂದ ಮನುಷಯ್ನು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್, ನಂ�� ಮತುತ್
�ೕಮ��ಠ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
ಅನುಸ�ಸುವ�ದು. 2
5:2 “�ೌಲ�ಾದ �ಾನು”– �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾ� ಸಂಪ�ಣರ್ ಅ��ಾರ�ಂದ
�ಾ�ಾಡು�ಾತ್� (1:1), ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ರ್ಸತ್�ಂದ�ೕ ತನ� ಪರ್ಕಟ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್
(1:12).
“ಸುನನ್�”– ಆ� 17:11-14; �ಾಜಕ 12:3 ರ�ಲ್ನ �ಪಪ್�. ಸುನನ್�ಯು
�ೖ�ಕ�ಾದ �ರ್ೕ� ಸವ್ತಃ ಏನೂ ಇಲಲ್ದುದ್. ಆದ� ಅವ�ದದ್ ಸ�ನ್�ೕಶದ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು
�ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಗ�ಾತಯ್ದವರು ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಂಡ�
ಮತುತ್ ಸುನನ್�ಯ �ಾ�ರ್ಕ ಆಚರ�ಯನುನ್ ತಮಮ್ �ೖ�ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಾದ�,
ತಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ ಅ�ೕನಪ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�, �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
ಪರ್�ೕಜ�ಗಳನುನ್ �ೂಂದ�ಾರರು. ಅವರು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಗರ್ವನುನ್
ಅಥ�ಾ ಎಂದೂ ರ�ಸ�ಾರದ �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಆ���ೂಳಳ್�ೕಕು. 3
5:3 ಆ ಸ�ನ್�ೕಶದ�ಲ್ ಸುನನ್�ಯು ಅವರನುನ್ �ಹೂದಯ್ ಮತ�ಕ್ ಮ�ಾಂತರ
�ೂಂದುವಂ�ಾಗುತತ್�ಂದು ಅವನ ಅಥರ್ ಮತುತ್ ಅದ�ಂ�ಾ� ಅವರು �ೕ�ಯ ಸಂಪ�ಣರ್
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ� ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�. ಮತುತ್ ಅವನು ಆಗ�
���ದಂ�, ಇದು ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ ತರುವ��ಲಲ್ ಆದ� �ಾಪವನುನ್ ತರುತತ್�
(3:10-12). 4
5:4 “�ರ್ಸತ್�ಂದ ಅಗ� �ೂೕದರು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಏ�ಂದ� ಅಂತವರು �ರ್ಸತ್ನು ತಮಮ್
�ೕ�ತದ�ಲ್ ಫಲ�ಾಯಕ�ಾ� �ಲಸ�ಾಡುವ�ದನುನ್ ತ�ಳ್ �ಾಕುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು
ಚಟುವ���ಂ�ರುವ ಕೃ�� ತಮಮ್ �ನುನ್ �ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
“ಕೃ�ಾಶರ್ಯ�ೂಳ�ಂದ �ದುದ್ �ೂೕದರು”– ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ� �ಾಡು�ಾತ್�ಂದು
�ೌಲನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್. �ಾಸತ್ವ�ಾ�, ಗ�ಾತಯ್ದ �ರ್ೖಸತ್ರು ಬಲ�ೕನ ಮತುತ್
ದುಬರ್ಲ�ಾ�ದದ್ರೂ ಸಹ �ಾ� �ಾಡುವ��ಲಲ್�ಂಬ ದೃಢ� ಅವ��ತುತ್ (ವ.10). ಆದ�
ಈ ತತವ್ವನುನ್ ಅವನು ಒತತ್�ಸು�ತ್�ಾದ್�: �ಯಮ ಮತುತ್ ಕೃ�ಯು ��ಯಲು
�ಾಧಯ್�ಲಲ್, ನಂ��ಯ �ಾಗರ್ ಮತುತ್ ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್ದ �ಾಗರ್ ಅವ�ಗಳ�ಲ್

�ಾ�ಾನಯ್�ಾದದುದ್ �ಾವ�ದು ಇಲಲ್. �ಯಮ�ಕ್ ಅ�ೕನ�ಾ�, �ಮಯಗಳನುನ್ ಮತುತ್
ಆಚರ�ಗಳನುನ್ ಅವಲಂ�ಸುವ��ಾದ� ಅದು ಕೃ�ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್
�ರಸಕ್��ದಂ�ಾಗುತತ್�. �ಾಪದ�ಲ್ �ದುದ್ �ೂೕದ� ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ಂದು �ೌಲನು ಇ�ಲ್ (ಎ�ಲ್ಯೂ ಸಹ) �ೂೕ�ಸು�ತ್ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ
5:9,10; 8:29-39; 1 �ೕ�ಾನ 1:9; 2:1 �ೂೕ���). “ಕೃ�ಾಶರ್ಯ�ೂಳ�ಂದ �ದುದ್
�ೂೕದರು” ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ �ಾ�ಲಲ್ರು �ಾ�ಾನಯ್ �ೂೕಧ��ಳ� ��ದ್�ದ್ೕ�ಂದು
ಅಥರ್ವಲಲ್. ಮನುಷಯ್ರು �ೕವರ ಕೃ��ಂದ �ಾತರ್�ೕ ರ�ಸಲಪ್ಡುವರು ಎಂಬ
�ೂೕಧ��ಂದ ದೂರ�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಅಥರ್. ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಸತಯ್�ಯ�ಲ್ �ೕರೂರದವರು
ಈ �ೕ� ವಂ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್� ಆದ� ಕೃ�ಯ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ರಂತರಕೂಕ್ ತಯ್�ಸುವ�ದು
– ಇದು �ೕ��ಾ��. ಇದನುನ್ �ಾಡುವವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ರ್ಸತ್��
�ೕ�ದವರಲಲ್�ಂದು �ೂೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� (1 �ೕ�ಾನ 2:19). �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್
ಕು�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳು �ರಂತರಕೂಕ್ �ದುದ್ �ೂೕಗುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್
ಕ�ದು �ೂೕಗುವ��ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 10:27,28; 17:11,12). 5
5:5 “�ಾವ�”– �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಜ ��ಾವ್�ಗ�ಾ��ದ್ೕ�, �ಾವ� ಧಮರ್�ಾಸ�ದ
ಮತುತ್ ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್ದ �ಾಗರ್ವನುನ್ �ರಸಕ್�ಸು�ತ್ೕ�. ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಬಂಧನವನುನ್
ಮತುತ್ ಮರಣವನುನ್ ತರುತತ್�. ನಂ��ಯು �ೕವರ ಅಂ�ಮ �ಾ�ಾದ್ನದ �ರ�ೕ��ಯ
��ೕ�ಯನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುತತ್� (3:8,29). �ೂೕ�ಾ 8:23-25 �ೂೕ���. ��ಾವ್�ಗ��
ಆಗ�ೕ �ೕವರ �ೕ�ಯು ಎ�ಸಲಪ್�ಟ್� ಎಂದು ಇ�ಲ್ಯ ಅಥರ್ವಲಲ್ (2:16; �ೂೕ�ಾ
3:21-24; 5:1), ಆದ� ಎಲಲ್ದರ�ಲ್ಯೂ �ಜ�ಾ�ಯೂ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡಲಪ್�ಟ್ರುವ�ದು (�ೂೕ�ಾ 8:29; 1 �ೕ�ಾನ 3:2). ಮತುತ್
�ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ �ರ್ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಮ��ಯುಳಳ್ ��ೕ�ಯ ಭ�ಷಯ್ವನುನ್
ಎದುರು�ೂೕಡುತತ್�. 6
5:6 6:15; 1 �ೂ�ಂಥ 7:19; �ೂೕ�ಾ 2:28,29; 4:9-12 �ೂೕ��. �ೂರ
ಆಚರ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಇದು �ಜ�ಾ��. �ೕವರು ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾಡಲು �ಾವ
ಮನುಷಯ್�ಂದಲೂ �ಾಧಯ್�ಲಲ್. �ೕವರು ಮನುಷಯ್ರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್�
ಮತುತ್ ನಂ�� �ಾತರ್ ಅವರನುನ್ ರ�ಸು�ಾತ್�. ಮತುತ್ ಅವರು ರ�ಸಲಪ್ಟಟ್ನಂತರ
ನಂ��ಯ�ಲ್ ನ�ಯ�ೕಕು ಮತುತ್ ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು �ರ್ೕ�ಸ�ೕ�ನುನ್ವ �ರ್ಸತ್ನ ಆ��
��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು (�ೕ�ಾನ 13:34; 15:12). ಎ�ಟ್ೕ �ಯಮಗಳನುನ್ ಅನುಸ��ದರು
ಅಥ�ಾ ಆಚರ�ಗಳನುನ್ ಆಚ��ದರೂ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬ� ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಸ�ದದ್� ಅದ�ಂದ
�ಾಧಯ್�ಾಗುವ ಒ�ಳ್ಯ�ಾದರು ಏನು? ನಂ��ಯ ಫಲ�ಂ�ಾಗುವ �ರ್ೕ�ಯು ಅವ�ಗಳ�ಲ್

ಒಂದಲಲ್. ಆದ� ಅದು �ಾತರ್�ೕ ಎ�ಸಲಪ್ಡುತತ್�. 7
5:7 “�ೕವ� ��ಾನ್� ಓಡು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ�”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:24; ಇ�ರ್ 12:1.
“�ಾರು �ಮಮ್ನುನ್ ತ�ದರು”– 1:7. 8
5:8 ಅವರನುನ್ ಕ��ಾತನು �ೕವರು (1:6). ಅವರು ಸತಯ್�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗದಂ�
ತ�ದವನು �ಶಚ್ಯ�ಾ�ಯೂ ಆತನಲಲ್. 9
5:9 1 �ೂ�ಂಥ 5:6-8 �ೂೕ��. ಸವ್ಲಪ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ��ಾದರೂ ಸಹ
ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ಸ�ಯ �ೕ�, ಸಂಪ�ಣರ್ ಇ�ೕ ಪಂಗಡದ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತತ್�. 10
5:10 ಕೃ�ಯ �ಾಗರ್�ಂದ �ದುದ್�ೂೕಗುವ�ದರ �ಷಯ�ಾ� ಅವರನುನ್ ಎಚಚ್��ದ
ನಂತರ (ವ.4), ಅವರು �ದುದ್�ೂೕಗುವ��ಲಲ್�ಂಬ ಭರವ�ಯನುನ್ ಅವನು
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್�. ಅವನು ಬ�ದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅವರು ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವಂ� ಕತರ್ನು �ಾ�ೕ
ಅವನು ಭರವ��ಂ�ರುವಂ� �ಾ�ದನು. ಇ�ರ್ 6:9 ನಂತರ ಇ�ರ್ 6:4-8 ಮತುತ್ ಇ�ರ್
10:39 ನಂತರ ಇ�ರ್ 10:26-31 �ೂೕ���. ಅವರನುನ್ �ಾ�ತ�ಪ್ಸು�ತ್ದದ್ ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕ (ಅಥ�ಾ �ೂೕಧಕರುಗಳ) �ಷಯ�ಲ್, �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ತಕಕ್ ಸಮಯದ�ಲ್
ಅವರ �ೕ� ಬರುತತ್�ಂದು ನಂ�ದನು 2 �ೕತರ್ 2:1-3 �ೂೕ���. 11
5:11 ಸುನನ್�ಯು ರಕಷ್�� ಅಗತಯ್�ಂಬುದು �ೌಲನು �ೂೕ��ದ�ಂದು ಅ�ಲ್
�ಾ�ಾದರು �ೕ�ದ�ೂೕ? �ಾ�ದದ್�, ಇದು ಸು�ಾಳ್��.
“�ಂ�”– �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ವಲಲ್�ಂದು, ಸುನನ್�ಯು
ಆ�ಮ್ಕ�ಾ� �ರ್ೖಸತ್�� �ಾವ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�ಂದು �ೌಲನು �ೂೕ��ದದ್�ಂದ
�ಹೂದಯ್ರು ಅವನನುನ್ �ಂ��ದರು.
“�ಲು�ಯ ಆ�ೕಪ”– 1 �ೂ�ಂಥ 1:23 �ೂೕ���. ಈ ಆ�ೕಪ� ಏನು? �ೕ�ಯ
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಈ ಆ�ೕಪ�ಯು �ೕ� �ಂತು
�ೂೕಗುತತ್�? ಆ�ೕಪ� ಏ�ಂದ� �ರ್ಸತ್ನ �ಲು�ಯು �ಾನವನು �ಾಪದ�ಲ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾಶ�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. ಜನರು ಬಹಳ �ಟಟ್ವ�ಾ��ಾದ್�ಂದು
ಮತುತ್ ಬಲ�ೕನ�ಾ� ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್�ಂದ, ಧಮರ್ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ�ದ�ಂದ,
�ೕಮ��ಠ್ಗಳನುನ್ ಆಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಎಂ�ಗೂ ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್�ಂದು
ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�, ಅವರ ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ೕ�ೕ� ಎಂದ� �ೕವರ ಕು�ಾರನು ಅವರ
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಮರ�ಸುವ�ದು. ಇದು ಜನರ ಪರ್��ಠ್ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಆತಮ್�ೌರವವನುನ್
�ೂ�ಯುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಧೂ�ಾ� �ರ್ಸತ್ನ �ಾದದ�ಲ್ �ೕ�ಸುತತ್�, ಆದದ್�ಂದ
ಅದು ಅವ�� ಆ�ೕಪ��ಾ��. ರಕಷ್�� �ೕ�ಾದ ಆಚರ� ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಕ
�ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�ಸ�ೕ�ಂಬ �ೂೕಧ�ಯ�ಲ್ �ಲು�ಯ �ಷಯ�ಾದ ಆ�ೕಪ�

ಇಲಲ್. ಇದ�ನ್ೕ ಅ�ೕಕ �ಾ�ರ್ಕ ಜನರು �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಇದ�ಂದ
�ೕವ�ೂಂ�� �ೕಗಯ್�ಯನುನ್ ಕೂ�ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಬಹು�ಂದು ಮತುತ್ ಅವರು �ಾಡುವ
�ಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಮ್ನುನ್ ರ���ೂಳಳ್ಬಹು�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಈ �ೕ�ಯ
�ೂೕಧ�ಯು ಅವರ ಕರುಡು ಹೃದಯಗ�� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಒಪ�ಪ್ತತ್�. 5:12 “�ಮಮ್ನುನ್
ಕಳವಳಪ�ಸುವವರು” – �ೕವರ ಸತಯ್ದ �ರುದದ್�ಾ� ದಂ� ಏಳುವಂ� ಗ�ಾತಯ್
�ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ ಸುಳಳ್�ೂೕಧಕರು ಪರ್�ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. �ಾ�ೕ ಸೃ�ಟ್�ಗಳ�ೂಂಡ
�ಗರ್ಹಗಳನುನ್ �ೕ�ಾಲಯಗಳ�ಲ್ ಪ��ಸುವ ಮ�ಾಂಧ ಪ��ಾ�ಗ��ಂತಲೂ ಇವರು
ಉತತ್ಮರಲಲ್�ಂದು �ೌಲನು ಸೂ�ಸು�ಾತ್�. 13
5:13 �ೌಲನು ಈಗ ಇ�ಲ್ಯ ತನಕ ಅವನು ಬ�ದ ಸತಯ್ದ �ಾರ್�ೕ�ಕ ಅನವ್ಯ�ಕ್
�ರು��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಇದು ಅವನ �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ �ಾದ��ಾ�� – ಅವನು ಸತಯ್ದ
ಅ�ತ್�ಾರವನುನ್ �ಾಕು�ಾತ್� ನಂತರ ��ಾವ್�ಗಳು ಅದರಂ� ನ�ಯ�ೕ�ಂದು
�ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�, �ೂೕ�ಾ 12:1,2; ಎ� 4:1.
“�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್”– ವ.1. �ಾವ� �ಾಪದ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸಲು �ರ್ಸತ್ನು ನಮ�
�ಡುಗ�ಯನುನ್ �ೂಡುವ��ಲಲ್ (�ಾಪ �ಾಡುವ�ದು �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವಲಲ್ ಆದ� ಅತಯ್ಂತ
�ಟಟ್�ಾದ ಬಂಧನ – �ೕ�ಾನ 8:34; �ೂೕ�ಾ 6:16). �ಾವ� ಸಮಮ್�ಯುಳಳ್ �ೕವರ
ಮತುತ್ ಇತರರ �ೕಕ�ಾಗ�ೕ�ಂದು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ನುನ್ �ಡುಗ� �ಾ�ದನು. �ೂೕ�ಾ
6:15-23 �ೂೕ��.
“ಶ�ೕರ”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ “�ಾರಕ್ಸ್” , �ಾವ� �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾದವ�ಂದು ಸೂ�ಸಲು
�ೌಲನು ಈ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ��ದನು. �ೂೕ�ಾ 7:5,18; 8:3,5,8. �ರ್ೖಸತ್ರು
ಧಮರ್�ಾಸ��ಂದ �ಾಪ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯಲು �ಡುಗ� �ೂಂದುವ��ಲಲ್ –
ಅದ�ಕ್ ತ�ವ್ರುದದ್�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 6 �ೂೕ��). 14
5:14 ಅವರು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ೕನದ�ಲ್ರ�ೕ�ಾ��ೂತ್ೕ (4:21)? �ಯಮಗಳನುನ್
ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಆಚರ�ಗಳನುನ್ ಮ�ತು�� ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾರ
– �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ರ�ೕ�� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್� (�ಾಜಕ 19:18; ಮ�ಾತ್ಯ
22:39; �ೂೕ�ಾ 13:8-10; �ಾ�ೂೕಬ 2:8). �ಜ�ಾ� �ೂೕಡುವ��ಾದ�
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಾರವನುನ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ�ದವರು ಮತುತ್ ಆತನ ಆತಮ್ವನುನ್
�ೂಂ�ದವರು �ಾತರ್ �ರ�ೕ�ಸಬಹುದು (�ೂೕ�ಾ 8:4). 15
5:15 ಈ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಕಲಹ ಮತುತ್ �ಭಜ�ಯನುನ್ ತಂದರು. ಇವರ
ಚಟುವ��ಯ ಒಂದು ಫ��ಾಂಶ �ಾ�ಾಗಲೂ ಇ�ೕ ಆ�ರುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 16:17).
�ೕವರು ತನನ್ ಜನರು ಸತಯ್ ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಯ�ಲ್ ಐಕಯ್�ಂದ ರ�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್� –

ಸತಯ್�ಲಲ್� �ರ್ೕ�ಯ�ಲ್ ಅಥವ �ರ್ೕ��ಲಲ್� ಸತಯ್ದ�ಲ್ ಅಲಲ್. ತಪ�ಪ್ಗಳು ಮತುತ್
ಕಲಹಗಳು ಸ�ಯನುನ್ �ಾಳು �ಾಡುತತ್�. ಸತಯ್ ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಯು ಅವರನುನ್
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ೕವಂತ�ಾ�ಡುತತ್� ಮತುತ್ ��ಯುವಂ� �ಾಡುತತ್�. 16
5:16 “ನ�ದು�ೂ�ಳ್�”– ಅಥ�ಾ “�ೕ���” ಅಥ�ಾ “ಮುಂ� �ೂೕ��”. 6:10 ರ
ವ�ಗೂ ಇದು �ೌಲನ �ಷಯ�ಾ��. “ಆತಮ್�ಂದ” ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ ಅವನ ಅಥರ್
“�ೕವರ ಆತಮ್” �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸಲು �ೕ�ಾದ ಶ�ತ್ಯನುನ್
�ೂಡುವವ�ೕ ಈತನು. �ೂೕ�ಾ 8:4-14 �ೂೕ���. �ಾಪ ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ೌಲನು ತ�ಳ್
�ಾಕುವ��ಲಲ್. (“ಶ�ೕರ” – ವ.13) ಮತುತ್ ಅದರ ಆ�ಯು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್�. ಅವ�ಗಳು
ಇರುವ�ದನುನ್ ಬಹಳ ಸರಳ�ಾ� ಸೂ�ಸು�ಾತ್�. ಮುಂ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಇದು ಇನೂನ್
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��. �ೂೕ�ಾ 7:14-25; 1 �ೕ�ಾನ 1:8 ಸಹ �ೂೕ��. ಶ�ೕರ ಮತುತ್
ಅದರ ಆ�ಯು ನ�ಮ್ಲಲ್ರ�ಲ್ಯೂ ಇ� ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ಅದನುನ್ ಹ�ೂೕ��
ತಂದು �ೖಸಬಹು�ಾ��. 17
5:17 �ೕವರ ಆತಮ್ನು ಮತುತ್ ಶ�ೕರ (ಮನುಷಯ್ನ �ದುದ್�ೂೕದ, �ಾಪ ಸವ್�ಾವ)
ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ�ದೂ �ಾ�ಾನಯ್�ಾದದುದ್ ಇಲಲ್. ಅವ�ಗ�� �ೕ� ಆ�ಗ��, �ೕ�
�ೕಚ�ಗ��, �ೕ� ಗು� (�ೂೕ�ಾ 8:5-8). ನಮಮ್ �ೕ�ತ ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್
ಮು�ಯುವವ�ಗೂ ಅವ� ಒಂದ�ೂಕ್ಂದು ಯುದದ್ �ಾಡು�ತ್ರುತತ್�. ಶ�ೕರ – �ಾವ�
�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಾ�ದದ್��ೕ ಅದನುನ್ ನಮಮ್ ತಂ��ಾ�ಗ�ಂದ ಪ�ದು�ೂಂ�ವ� –
�ಾವ� ಇದನುನ್ �ಟುಟ್�ೂಡುವ��ಲಲ್, �ಾವ� ತಪ�ಪ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಆ�ಸುದನುನ್
�ಡುವ��ಲಲ್, �ಾವ� ಒ�ಳ್ಯವರು ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ೂೕಡುವ��ಾದ�
�ಾಲ ಕ�ದಂ��ಾಲ್ ಇನೂನ್ �ಟಟ್�ಾದ್��ೕ ಆಗುತತ್� (ಎ� 4:22). ಮತುತ್ �ೕವರ
ಆತಮ್ನು ಶ�ೕರವನುನ್ ಪರ್��ಂದು ��ಜ್ಯ�ಲ್ಯೂ ��ೂೕ�ಸು�ಾತ್�, ಮತುತ್ ಅದರ
�ಾವ�ೕ ಒಂದು �ೕ��� ತನನ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಡುವ��ಲಲ್. “�ೕವ�
�ಾಡ��ಚ್ಸುವ�ದನುನ್ �ಾಡ�ಾ��” ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾಗ ಅದರ ಅಥರ್�ೕನು?
ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ�ಾಗಲೂ ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಡುವ��ಲಲ್
�ಾಕಂದ� ಅವರ �ಾಪ ಸವ್�ಾವವ� ಅವರನುನ್ ತ�ಯುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 7:15,18,20
�ೂೕ��). ಅಥ�ಾ ಬಹುಶಃ ಅವರು ತಮಮ್ �ಾಪ ಸವ್�ಾವದ ಆ�ಯನುನ್ ಪ��ೖಸಲು
�ಾಧಯ್�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಅವ�ೂಳ�ರುವ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಅವರ ಆ�ಗಳನುನ್
��ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ಒಂದು �ಧದ�ಲ್ ಇ�ರಡು �ಾಯರ್ಗಳು ಸತಯ್�ಾ��, ಮತುತ್ ಇ�ರಡು
ಸಹ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಪ ಸವ್�ಾವವ� ಇರುವ�ದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�. ಮತುತ್ ಇದನುನ್
ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ�� �ೌಲನು ಗ�ಾತಯ್ದವ�� ಜಯದ �ಾಗರ್ವ� ಅವರ �ಾಪಸವ್

�ಾವವನುನ್ ಈ ಭೂ�ಯ�ಲ್ �ಮೂರ್ಲ �ಾಡುವ�ದರ�ಲ್� ಎಂದು �ೂೕ�ಸು�ತ್ಲಲ್.
ಅವನ �ಾವ��ೕ ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಇದರ �ಷಯ�ಾ� �ಾವ��ೕ ��ೕ�ಯನುನ್
�ೂಡುವ��ಲಲ್ (ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇದು ಎ�ಲ್ಯೂ �ಾಣುವ��ಲಲ್). ಆದ�,
ಇದ�ಕ್ಂತಲೂ ಅವನು �ೕ�ಯದ�ನ್ೕ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ಜಯದ �ಾಗರ್ವ�, �ೕವರ
ಆತಮ್�ಂದ �ೕ�ಸುವ�ದು ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್� (ವ.16). 18
5:18 “ಆತಮ್�ಂದ ನ���ೂಳಳ್ವ�ದು”– �ೂೕ�ಾ 8:14 �ೂೕ��. �ೕವರ ಆತಮ್ನು
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಾ�ರ್ಕ ಬಂಧನ�ಂದ �ಡುಗ� �ಾ��, ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್�ಂದ
ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಪ�ಯಬಹು�ಂಬ ತತವ್ಗ�ಂದ ದೂರ�ಾ��. ಅವನು ಅವರನುನ್ �ರು� ಆ
�ೕ�ಯ �ಾಯರ್ಗ�� ನ�ಸುವ��ಲಲ್.
“�ೕಮ ��ಠ್ಗ�� ಅ�ೕನರಲಲ್”– �ೂೕ�ಾ 6:14. ಆ�ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಶ�ೕರದ
ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ಗರ್�ಸಲು �ಯಮ ಮತುತ್ �ಾ��ಗ�ಂದ �ಾಧಯ್�ಂದು ಜನರು
�ಾ�ಾರಣ�ಾ� �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆ �ೕ�ಯ �ಾಯರ್ಗಳು �ಾಪವನುನ್ ಮತುತ್ �ಾಪದ
ಆ�ಯನುನ್ ಉ�ತ್ೕ�ಸುತತ್�ಂದು �ೌಲನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (�ೂೕ�ಾ 7:5,7-13
�ೂೕ��). �ೕವರ ಆತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ೕ�ಸುವ��ಾ� �ಾತರ್ ಶ�ೕರವನುನ್ �ೖಸಲು
�ಾಧಯ್�ಂದು ಅವ�� ���ತುತ್. 19-21
5:19-21 �ಾ���ೕ�ತನ �ಗರ್�ಾ�ಾಧ� ಮತುತ್ �ಾವ್ಥರ್� ಕು�ಕತನವನುನ್ ಮತುತ್
ಮತಸ್ರವನುನ್ ಪಕಕ್ ಪಕಕ್ದ�ಲ್ ನಮೂ��ರುವ�ದನುನ್ ಗಮ��. ಈ �ಾಯರ್ಗಳು �ಾಪ
ಸವ್�ಾವ�ಂದ, �ದುದ್ �ೂೕದ ಮನುಷಯ್ನ ಹೃದಯ�ಂದ ಬರುತತ್�ಂದು ಆ�ಮ್ೕಕ
ಮನುಷಯ್�� ಇದು “ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��” ಮ�ಾತ್ಯ 15:19; �ಾಕರ್ 7:21-23; �ೂೕ�ಾ
1:29-32; 3:9-18 �ೂೕ���. �ಾಪ ಸವ್�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್
ಉ�ಲ್ೕ��ಲಲ್. ಇವ� ಬ� ಉ�ಾಹರ��ಾ��. ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ಲವ� �ೕವ�� �ೕರ�ಾ�
�ರುದದ್�ಾ��, �ಲವ� ಮ�ೂತ್ಬಬ್ ಮನುಷಯ್�ೂಂ��, �ಲವ� ಆ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡುವವರ �ರುದದ್�ಾ��ೕ ಇ�. ಅ�ಲಲ್ವ� �ಾಶ�ಾಡುವಂಥದುದ್ ಮತುತ್ �ೕವರ
�ೂೕಪಕೂಕ್ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ಗೂ ಅಹರ್�ಾ��. 20
5:20 “�ಗರ್�ಾ�ಾಧ�”– ��ೕ 20:3-6; ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು.
“�ಾಟ”– ಧ�ೕರ್ 18:9-12 ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು. 21
5:21 “ನ�ಸು”– ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡು.
“�ನನ್ಮತ”, “ಕಕಷ್�ೕಧ”– 1:6,7; 1 �ೂ�ಂಥ 3:3,4. “ಮತಸ್ರ” – �ಾ�ೂೕ 14:30;
27:4; ಮ�ಾತ್ಯ 27:18; ಅ�� 17:5; �ಾ�ೂೕಬ 3:14,16.
“�ೕವರ �ಾಜಯ್�ಕ್ �ಾಧಯ್�ಾಗುವ�ಲಲ್”– 6:7,8; 1 �ೂ�ಂಥ 6:9,10; ಎ� 5:5,6;

ಪರ್ಕ 21:8. ಈ �ೕ�ಯ �ಾಕಯ್ಗ�ದದ್ರೂ ಸಹ �ರ್ೖಸತ್����ೂಳುಳ್ವ �ಲವರು �ಾಪ
�ಾಡಲು ತಮಮ್ನುನ್ ಮನ�����ೂಂಡು ಅವರು ಇಷಟ್ಬಂದಂ� �ಾಪವನುನ್
�ಾಡಬಹು�ಂದು ಮತುತ್ �ಾ� ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಬಹು�ಂದು ��ದು�ೂಂ��ಾದ್�. ಅವರು
ತಮಮ್�ನ್ೕ �ೕಸ ಪ���ೂಳುಳ್�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ನೂನ್ ಸಹ �ೕಸ�ೂ�ಸು�ಾತ್�.
“�ೕವರ �ಾಜಯ್” �ಪಪ್�ಯನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ 4:17 �ೂೕ��. 22,23
5:22,23 ಇವ�ಗಳು ��ಾವ್�ಯ ಆತಮ್ದ ಫಲವಲಲ್ ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ
��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಉಂ�ಾದ ಫಲಗಳು. ಇವ�ಗಳು ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್ದ ಫಲವಲಲ್. ಆದ� ಇದರ
ಅಥರ್ ��ಾವ್�ಯು ��ಕ್�ಯ�ಾ� ಇದುದ್ ಏನೂ �ಾಡ�ಾರ�ಂದಲಲ್. ಅವನು ಆತಮ್ನ�ಲ್
�ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತಮ್ನ ನ�ಸು��ಯನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸ�ೕಕು. ಇಲಲ್�ದದ್� ಅವನ
ಫಲವ� ಅವನ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಾಣುವ��ಲಲ್. “ಫಲ” ಎಂಬ ಪದವ� �ಳವ��ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 13:23 �ೂೕ���. �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಒಂದು ಫಲವ�
�ಾ���ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ� �ದಲು ಒಂದು �ೕಜ�ರ�ೕಕು, ನಂತರ ಆ �ಡದ ಅಥ�ಾ ಮರದ
�ಳವ��, ನಂತರ �ಗುಗ್ ಮತುತ್ ಹೂ ಮತುತ್ ನಂತರ ಹಣುಣ್. ಆ�ಮ್ೕಕ ಫಲವ� ಸಹ
ಅದರಂ��ೕ. �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾವ� �ದಲು �ವ್ೕಕ���ಾಗ ಅ�ೕಕ �ೕ� ನಮಮ್ �ರ್ೕ�,
ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನವ� ನಮಮ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಉ�ಕ್ಹ�ಯುತತ್�. ಆದ�
ಇವ�ಗಳು ಅ�ವೃ�ದ್ �ೂಂ� ಪ�ಪ�ಣರ್�� ಬರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ ಇತರ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಗುಣಗಳನುನ್ ಅದ�ಕ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು. �ಾ�ಮ್, ನಂ�ಗ�ತ್� ಮತುತ್ ಶ�ದ� ಇವ�ಗಳು
�ಾಲಕರ್�ೕಣ�ಾ� ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುತತ್�. 2 �ೕತರ್ 1:5-8 �ೂೕ���. ಈ
ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಗುಣಗಳನುನ್ ತನನ್ ಮಕಕ್�ಲಲ್ರೂ ಪಡ�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕವರು
ಬಯಸು�ಾತ್�, ಮತುತ್ ಆತನ ಆತಮ್ನ �ಲಸದ ಮೂಲಕ �ಾವ� �ೂಂ��ೂಳಳ್ಬಹುದು.
�ೌಲನು �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ದಲು ಇಡು�ಾತ್�. ಇದು ಎ�ಾಲ್ ಗುಣಗ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ
ಗುಣ�ಂದು ಅವ�� ���ತುತ್ (ವಚನಗಳು 6,14; 1 �ೂ�ಂಥ 13:13). 22
5:22 “ಸಂ�ೂೕಷ”– �ೕ�ಾನ 15:11; 16:20-22; 17:13; �ೂೕ�ಾ 5:11;
14:17; 15:13. ಈ �ೂೕಕದ ಜನರು �ಲವ� �ಾ� ಸಂ�ೂೕಷ ಪಡುವ�ದು �ೂರ�ನ
ಸ�ನ್�ೕಶಗಳನುನ್ ಆಧ���. ��ಾವ್�ಯ ಸಂ�ೂೕಷವ� �ಾಶವ್ತ�ಾದ ಸತಯ್�ಾ��.
“ಸ�ಾ�ಾನ”– ಲೂಕ 2:14; �ೕ�ಾನ 14:27; 16:33; �ೂೕ�ಾ 1:7; 14:17;
15:13.
“�ೕಘರ್�ಾಂ�”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇದು ಎರಡು ಅಥರ್ಗ�ರುವ ಒಂ�ೕ ಪದ.
�ೂೕ�ಾ 5:3; �ೂ�ೂ 1:11; ಇ�ರ್ 6:12; 10:36; 12:1; �ಾ�ೂೕಬ 1:3,4.
“ದ�”– ( “�ೌಮಯ್�” ಎನುನ್ವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ �ಾ�ಾಂತರ�ಕ್ಂತಲೂ ಉತತ್ಮ�ಾದ

ಪದ) 2 �ೂ�ಂಥ 6:6; ಎ� 2:7; �ೕತ 3:4.
“ಒ�ಳ್ತನ”– �ೂೕ�ಾ 15:14; ಎ� 5:9.
“ನಂ��” ಅಥ�ಾ “ನಂ�ಗ�ತ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:45; 25:21; 1 �ೂ�ಂಥ 4:2; 7:25;
ಪರ್ಕ 2:10; 17:14. 23
5:23 “�ಾಧುತವ್” ಅಥ�ಾ “�ೌಮಯ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 11:29; 2 �ೂ�ಂಥ 10:1; 1 �ಸ
2:7.
“ಶ�ದ�”– 2 �� 1:7; 1 �ೂ�ಂಥ 9:25,27; 2 �ೕತರ್ 1:6. ಈ ಎ�ಾಲ್ ಗುಣಗಳು
�ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ �ೂಡಲಪ್�ಟ್� ಇದನುನ್ �ಾವ� ಅಳವ���ೂಂಡು ನಮಮ್ ಪರ್� �ನದ
�ೕ�ತದ�ಲ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು. ನಮಮ್�ಲ್ ಅವ�ಗಳ �ಳವ��ಯನುನ್ ಕುಂ�ತ�ೂ�ಸಬಹುದು
ಅಥ�ಾ ��ಯಲು �ಡಬಹುದು. 24
5:24 ಇದು ಎಲಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಜ�ಾ��, �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವ�ಲಲ್��, ಮತುತ್
�ಲವ� ಅ�ಾ�ಾರಣ ಸಂತ�� �ಾತರ್ವಲಲ್. 2:20 ರ�ಲ್ �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ��ಾವ್�ಗಳು
ಕೂರ್�� �ಾಕಲಪ್ಡುವ�ದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�. ಒಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು �ಾ�ೕ
�ಾ�ದದ್ನುನ್ ಇ�ಲ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�, ಆದ� ಅವರು ಅದನುನ್ �ಾ��ಾದ್�.
��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್ ಅವರು �ದಲು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪ�ಾಟ್ಗ ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ನಂ��ಾಗ �ಾ�ದರು. ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಸೂ�ಸುವ��ೕ�ಂದ� �ಾಪ ಸವ್�ಾವದ
ಅ�ೕನದ�ಲ್ದದ್ ಹ�ಯ �ೕ�ತದ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಟುಟ್�ಡುವ�ದು.
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ�� ಇಡುವ��ಂದ� ತನನ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್�ಂದು �ವ್ೕಕ�ಸುವ�ದು.
�ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕಳುವ��ಾದ�, ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಟಟ್ ಅವರ ನಡ� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ನಂಬುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅವರು �ೕ� �ೕಳು�ತ್�ಾದ್� (�ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ ಇದರ �ಷಯವ�
ಅವ�� ಅಥರ್�ಾಗ�ರಬಹುದು) “ಕೂರ್�ಸಲಪ್ಡ�ೕ�ಾದದುದ್ ನನನ್ನುನ್, �ರ್ಸತ್ನನನ್ಲಲ್”
ತಮಮ್ �ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ಕ್ ತಕಕ್ ಸಥ್ಳವ� ಕೂರ್�ಯ ಕಂಬ�ಾ���ಂದು ಅವರು
ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್�ತ್�ಾದ್�. ಇದರ �ಷಯ�ಾ� �ೕವರ �ೕಪರ್ನುನ್ ಅವರು ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
ಮತುತ್ ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ ��ಾಕ���ೂಂಡು ತಮಮ್ �ಲು�ಯನುನ್ �ೂತುತ್�ೂಂಡು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 10:38,39; 16:24-26 ಅ�ಲ್ಯ
�ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��). ಜನರು ಇದನುನ್ �ಾಡಲು ಒಪಪ್�ದದ್� ಅವರು �ಜ�ಾದ
�ರ್ೖಸತ್�ಂದು ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ�ದರ�ಲ್ ಅಥರ್�ಲಲ್. �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ�ಂದು
ಇ�ಲ್ �ೌಲನು �ವ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಅವರು “ಕೂರ್�ಸಲಪ್ಡ�ದದ್�” ಅವರ �ಾಪ
ಸವ್�ಾವವ� ಇನೂನ್ ಅವರ�ಲ್ ಇರುವ�ದ�ಂದ ಅವರು �ರ್ಸತ್�� �ೕ�ದವರಲಲ್. ಆ�ಾಗೂಯ್,
ವ.16 �ಂದ ಇರುವ ಈ �ಾಗವ� ��ಾವ್�ಗ�� �ಾಪದ ಸವ್�ಾವ�ಂದ ಅವ�� ಇನುನ್

�ಾವ ಕಷಟ್ ಇರುವ��ಲಲ್�ಂಬ �ೕಚ�� ನಮಮ್ನುನ್ ನ�ಸುವ�ಲಲ್. ಇದ�ಕ್
ತ�ವ್ರುದದ್�ಾ�ರುತತ್�ಂದು �ೌಲನು ಬಹಳ ಸರಳ�ಾ� �ೂೕ���ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
��ಾವ್�ಗಳು, ಅವರ ವತರ್�ಯ ಮೂಲಕ �ೕವರು ಮತುತ್ �ಾಪವನುನ್
�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�, �ಾಪ ಸವ್�ಾವವ� ಕೂರ್�ಸಲಪ್�ಟ್�, ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್
ಕೂರ್�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 6:4-7). ಆದ� �ಾಪ
ಸವ್�ಾವವ� ಇನುನ್ ಸ�ತ್ಲಲ್ ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಹೂತು�ಾಕಲಪ್ಟಟ್�. ಮತುತ್ ಅದು
ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ಾಗರ್ವನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಕಂಡು�ೂಳಳ್ಲು �ರಂತರ�ಾ�
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ರುತತ್� (ವ.17). ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ನಮಮ್ �ಲು�ಯನುನ್ �ೂರ�ೕ�ಂದು
�ರ್ಸತ್ನು �ೕಳು�ಾತ್�. “ಪರ್��ನ”– ಲೂಕ 9:23. “ಶ�ೕರ�ಾವವನುನ್ �ಲು��
�ಾಕುವ�ದು” �ಾಪ ಸವ್�ಾದ ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ �ಲು�ಯ ಕ�� ��ಾವ್�ಗಳ ವತರ್�ಯ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್�. 25
5:25 �ೕವರ ಆತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�� ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�
(�ೕ�ಾನ 3:3-8). ಇದು ಸತಯ್�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಆತಮ್ನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್
ಆತ�ೂನ್ಂ�� ��ಜ್ ಇಡು�ಾತ್ ನ�ಯ�ೕಕು. �ಾಪ ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ೖಸಲು ಇರುವ
ಒಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಾ��, ಅದು ಎ�ಲ್ರ�ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್ ಅ�ಲ್ಡಲು ಇರುವ ಒಂ�ೕ
�ಾಗರ್�ಾ�� – �ಲು�ಯ �ೕ�. 26
5:26 �ಾರ್�ೕ�ಕ �ಷಯಗಳ ಕು��ಾ� �ೕವ�ಾತಮ್�ೂನ್ಂ�� ��ಜ್ಯ�ನ್ಡುವ�ದರ
�ಷಯ�ಾ� �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಆತನ ಆತಮ್ವ� ಅಹಂ�ಾರ, ಕಲಹ
ಮತುತ್ �ೂ�ಟ್�ಚುಚ್ ಇವ�ಗಳನುನ್ ��ೂೕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಆದದ್�ಂದ �ಾವ�
ಆತ�ೂನ್ಂ�� ನ�ಯ�ೕಕು. ಅವ� ಶ�ೕರದ ಕಮರ್ಗ�ಾ��.

61
6:1 “�ಾಂತ�ಾವದ ಆತಮ್”– 5:23; 2 �� 2:24,25. �ಾಪದ�ಲ್ �ದದ್ವರ ಬ�ಗ್
ಕ�ಣ�ಾ� ವ�ರ್ಸುವ�ದು, �ರ್ೕ�ಸ�ರುವ�ದು, ಖಂ�ಸುವ�ದು ಇದು ಅವರನುನ್
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ ನ�ಸುವ �ಾಗರ್ವಲಲ್. ಲೂಕ 22:60-62; �ಾಕರ್ 16:7; �ೕ�ಾನ
21:15 �ೂೕ���.
“�ೂೕ�ಸಲಪ್ಡುವ�ದು”– ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾದವರು ಸಹ ತಮ� �ೂೕಧ��ಾಗುವ��ಲಲ್
ಮತುತ್ �ಾಪದ�ಲ್ �ೕಳುವ��ಲಲ್ ಎಂದು ��ಸ�ಾರದು (1 �ೂ�ಂಥ 10:12). 2
6:2 ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ೕನದ�ಲ್ ಇಲಲ್ (3:25; 5:1). ಆದ�
ಅವರು �ರ್ಸತ್ನ �ಯಮದ ಅ�ೕನದ�ಲ್�ಾದ್�. ಇದು �ರ್ೕ�ಯ �ಯಮ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ

13:34). �ಾವ� �ೂ� ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ರ್ೕ��ದ� ಆಗ �ಾವ� ಅವರ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಅವರು
ಎದು�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ ಕಷಟ್ಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ಅವ�� �ಾರ�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಅವ��
ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಬಯಸು�ತ್ೕ�. 3
6:3 ವ.2 �ರ�ೕ�ಸಲು ಇರುವ ಒಂದು �ೂಡಡ್ ಅಡಚ� �ಾವ��ಂದ� ಅಹಂ�ಾರ
(5:26). �ೕ�ಯವ�� �ಾವ� ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರ�ೕ�ಾದ� ನಮಮ್ ಅ�ಥ್ತವ್ದ ಬ�ಗ್ �ಾವ�
ಸ��ಾದ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರ�ೕಕು. ಸ��ಾದ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯು ಲೂಕ
17:10; �ೂೕ�ಾ 12:16; 1 �ೂ�ಂಥ 3:5-7; ���ಪ್ 2:3 ರ�ಲ್ �ಾಣಬಹುದು. 4
6:4 2 �ೂ�ಂಥ 10:12-18 �ೂೕ��. �ಾವ� ಮ�ೂತ್ಬಬ್ ��ಾವ್�ಗ��ಂತ
��ಚ್ನವ�ಂದು �ಾವ� �ೕ��ದ� ಅಥ�ಾ ನಮಮ್ �ೕ�ಯು ಅವರ �ೕ��ಂತಲೂ
�ರ್ೕಷಟ್�ಂದು�ೂಂಡ�, ಇದು ಅಹಂ�ಾರವನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ವ.2 ನುನ್
�ರ�ೕ�ಸಲು ಅಡಚ��ಾಗು�ತ್ೕ�. 5
6:5 ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಗೂ ಅವನ�ೕ ಆದ �ಲಸ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ ಅವನು �ೕವ�� ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�,
�ೕ�ಯವ�ಗಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 21:21,22; �ೂೕ�ಾ 14:12). 6
- 6:6 1 �ೂ�ಂಥ 9:9-14; �ೂೕ�ಾ 15:26,27; 1 �� 5:17,18. 7
6:7 ಸತಯ್�ೕದದ ಉದದ್ಕೂಕ್ ಈ ಸತಯ್ವ� �ಾ�ಸುತತ್� – �ಾಜಕ 26:3-17; ಧ�ೕರ್
30:15-18; �ೂೕ�ೕಯ 8:7; 10:12; �ಾ�ೂೕ 22:8; �ೕತರ್� 18:25-27; �ೕಬ 4:8;
2 �ೂ�ಂಥ 9:6. 8
6:8 �ೕ�ಸಲು ಎರಡು �ಾಧಯ್�ಾದ �ಾಗರ್ಗ��: ತಮಮ್ನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷ
ಪ���ೂಳಳ್ವ�ದು (“ಶ�ೕರ”), ಅಥ�ಾ �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷ ಪ�ಸುವ�ದು. ಒಂದು
�ಾಗರ್ವ� �ಾಶನದ�ಲ್ ಮು�ಾತ್ಯ�ಾಗುತತ್� ಅದು ಆಗ�ೕ �ೕಕು. ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾಗರ್ವ�
�ತಯ್�ೕವ �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವ�ದರ�ಲ್ �ೂ��ೂಳುಳ್ತತ್� (5:19-21; �ೂೕ�ಾ 2:5-11;
8:5,6,12-14). ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ಶ�ೕರವನುನ್ �ಲು�� �ಾ��ಾದ್�ಂದು �ೌಲನು
ಈ�ಾಗ�ೕ �ೕ��ಾದ್� (5:24). ಆದದ್�ಂದ �ಾವ�ಾದರು ತನನ್ �ಾಪಸವ್�ಾವವನುನ್
ತನನ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ ��ಚ್��ೂಳುಳ್ವ��ಾದ� ಅವನು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಯಲಲ್
(ಪರ್��ಬಬ್ �ಜ ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹ ಈ �ೕ�ಯ ತ�ಪ್ನ�ಲ್ �ಲ���ಮ್ �ೕಳಲು
�ಾಧಯ್��) ಆದ� �ತಯ್�ೕವವ� ಏ�ೂೕ ಒಂದು ಫಲವನುನ್ �ೂಯುಯ್ವ �ಾಯರ್��ೕ? ಅದು
ಒಂದು ಬಹು�ಾನ�ಂದು �ೌಲ�� ���ತುತ್ (�ೂೕ�ಾ 6:23), ಆದ� ಇ�ಲ್ ಅವನು
ಒಂದು �ೕ�ಯ �ೕ�ತದ ನಂತರ �ಾಧಯ್��ಾ� �ೂಂದಬಹು�ಾದ �ಾಯರ್�ಂದು
�ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 2:7-10 �ೂೕ���). �ರ್�ಯ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�

�ಕುಕ್ವ��ಂದು ಅವನು �ೂೕ�ಸು�ತ್ಲಲ್, ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ
ಪ�ವತರ್��ೂಳುಳ್ವ �ೕ�ತವನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ಾರಂ��ೕ
��ಾವ್�ಗಳು ಇರುವ��ಲಲ್. ಎ�ಾಲ್ ಜನರ�ಲ್ ಅವರು �ಾತರ್�ೕ ಆತಮ್ನನುನ್ �ತುತ್�ಾತ್�.
9

6:9 “ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಡುವ�ದು” ಇದು ಒಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು
�ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ �ತುತ್ವ��ಾ��. ಮತುತ್ ಅವರ�ಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಇ�ಾದ್� ಎನುನ್ವ�ದ�ಕ್
�ಾ��ಾ�� (5:22). ��ಾವ್�ಗಳು ಅವರು �ಾ�ದ ಒ�ಳ್ಯದ�ಾಕ್� ಪರ್�ಫಲವನುನ್
�ೂಂದುವರು – ಮ�ಾತ್ಯ 5:12; 10:42; 25:21; 1 �ೂ�ಂಥ 3:14; 15:58; ಪರ್ಕ
22:12. ಈ �ೕ��ಾ� ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಡಬಯ�ದವ�� ಅ�ೕಕ
ಅವ�ಾಶಗಳು �ೂ�ಯುತತ್�, ಆದ� ಅ�ೕಕ �ರು�ಾಸ್ಹಗಳನುನ್ ಸಹ ಸಂ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�
ಮತುತ್ ಅ�ೕಕ �ಾ� �ಟುಟ್�ಡ�ೕ�ಂಬ �ೂೕಧ� ಉಂ�ಾಗುತತ್�. ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ೂರಕುವ
ಪರ್�ಫಲವನುನ್ �ೕ�� ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಉತಸ್ಹ ಪ�ಸು�ಾತ್�.
10

6:10 “ಎಲಲ್”–ಅಂದ� ಎಲಲ್ರೂ – ನಮಮ್ �ೖ�ಗಳು ಸಹ (ಮ�ಾತ್ಯ 5:43-48; ಲೂಕ
6:35; �ೂೕ�ಾ 12:20,21). 11
6:11 “�ೂಡಡ್ ಅಕಷ್ರ”– �ೌಲನು ತನನ್ ಕಣುಣ್ಗಳು ಸ��ಾ� �ಾಣ�ರುವದ�ಂದ
�ೂಡಡ್ ಅಕಷ್ರಗಳ�ಲ್ ಬ�ದ�ೂೕ? ಅಥ�ಾ ಮು�ಾತ್ಯದ ಈ �ಾಗವ� ಎದುದ್�ಾಣ�ಂದು
ಅವನು �ೕ� �ಾ��ಾದ್�ೂೕ? ಅಥ�ಾ ಮುಂ� ಮುಂದುವ�ಯುವದನುನ್ ಒ�ತ್�ೕಳಲು
�ೕ� �ಾ�ದ�ೂೕ? ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. 12
6:12 ಅ�ಲ್ದದ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಅವನನುನ್ ��ಚ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದರು. ಅವರ
�ಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ ಉ�ಾಸ್ಹ�ಂದ �ಹೂದಯ್ರ �ೕ� ಪರ್�ಾವ�ೕರಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದರು.
ಅವರು “�ಲು�ಯ ಆ�ೕಪ�ಯನುನ್” �ೂತುತ್�ೂಳಳ್ಲು ಇ�ಚ್ಸ�ಲಲ್ (5:11). �ಲವ�
�ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ����ೂಳುಳ್ವವರು �ಂ�ಯನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್
ಪರ್��ಧ್�ೂಂದಲು ಏನು �ೕ�ಾದರೂ �ಾಡು�ಾತ್�. 1:10 �ೂೕ���. 13
6:13 “�ೖ�ೂ�ಳ್�”– �ೂೕ�ಾ 2:17-24, ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ�ಲ್ ಒಬಬ್�ಾದರೂ
�ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್�ಲಲ್. “�ಚಚ್ಳ ಪಡುವ�ದು” – ಅವರ
ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಲವರನುನ್ ಪ�ವ�ರ್��ದ್ೕ�ಂದು �ಚಚ್ಳ ಪಟಟ್ರು. 14
6:14 “�ಲು�”– ಇದು ��ಾವ್�ಯು ಹಚಚ್ಳ ಪಡುವ�ದಕೂಕ್ಮತುತ್ ಮ��ಯ
ಅ�ತ್�ಾರ. ಅದು ಅವನ�ಲ್�ಾಗ�ೕ ಅಥ�ಾ ಅವನು �ಾ�ದದ್�ಂ�ಾಗ�ೕ ಅಲಲ್, ಆದ�
�ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಗ��ಾ� ಮರ��ದದ್�ಂದ�ೕ. �ೂೕ�ಾ 3:27; 1 �ೂ�ಂಥ 1:29-31; ಎ�

2:9. ಈ �ಷಯದ�ಲ್ �ೌಲನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸ� ಮತುತ್ ತಮಮ್�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ�
�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳ �ಷಯ�ಾ� �ೂ�ಚ್�ೂಳುಳ್ವವರ �ಷಯ�ಾ� �ಾವ�
ಎಚಚ್���ಂ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಒಬಬ್ ಮನಷಯ್ನು �ಾವ�ದರ �ಷಯ�ಾ�
�ೂ�ಚ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೂೕ ಅದು ಅವನ ಗುಣವನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�.
“�ಲು�� �ಾ���ೂಂ��ದ್ೕ�”– ಗ�ಾ 2:20; 5:24. “�ೂೕಕ”�ೂಳ�ಂದ ಎಂದು
�ೌಲನು �ೕಳು�ಾಗ “ಈ ಪರ್ಸುತ್ತ ದುಷಟ್ �ೂೕಕ” (ಗ�ಾ 1:4). ಅವನು �ಾಪದ ಈ
�ೂೕಕವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್� – ಒಬಬ್ ಮನುಷಯ್ನು ಹುಡುಕು�ತ್ರುವ�ದು ಮತುತ್
�ಚಚ್ಳಪಡ�ೕ�ಂ�ರುವ�ದು. �ೕ�ಾನ 7:7; 17:14; �ೂೕ�ಾ 12:2; 1 �ೕ�ಾನ
2:15-17. ಈ �ಾಪದ �ೂೕಕ�ಂದ �ೌಲ�� ಏನು �ೕ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಅವನು �ೕ�ಸುವ
ಮ�ಟ್� ಅದು ಸತುತ್ �ೂೕದ�ಾದ್�ತುತ್. ಮತುತ್ ಈ �ೂೕಕದ �ಷಯದ�ಲ್ �ಲು��
�ಾಕಲಪ್ಟಟ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೂೕಕವ� ಅವನನುನ್ ಹುಚಚ್�ಂದು �ಾ��ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವ�ಂದ
ಏನನ್ನೂನ್ ಅ�ೕ�ಸ�ಲಲ್. �ೂೕಕ ಮತುತ್ ಅವನ ನಡು� ಒಂದು �ೂಡಡ್ �ರ್ಸತ್ನ
ಮರಣ�ಂದ �ಾಥ್�ತ�ಾದ ಒಂದು ಕ�� ಇತುತ್. �ೂೕಕವ� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಲು�� �ಾ�ತು –
�ರ್ಸತ್ನ �ೂ��ಾರ�ೂಂ�� �ೌಲ��ೕನು �ಾಲು? ಗ�ಾತಯ್ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೌಲನು
��ಾವ್�ಯ ಸಂಬಂಧ�ೂಂ�� “�ಲು�� �ಾಕಲಪ್ಟಟ್ವನು” ಎಂದು
ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ದನುನ್ �ೂೕ�� – �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� �ಲು�� �ಾ���ೂಂ��ದ್ೕ� (ಗ�ಾ
2:20), ಶ�ೕರ �ಾವವನುನ್ �ಲು�� �ಾ�� (5:24), �ೂೕಕ�ಾಕ್� �ಲು��
�ಾ���ೂಂ��ದ್ೕ� (6:14). 15
6:15 “�ೂಸ ಸೃ�ಟ್”– 2 �ೂ�ಂಥ 5:17. ಒಳ�ನ ಮನುಷಯ್ನ ಬದ�ಾವ��ೕ
ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್��, �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನ, ಆಚರ�, ಸ�ಾರಂಭ ಮತುತ್ �ಹೂದಯ್ರು
ಅನುಸ�ಸು�ತ್ದದ್ �ಾ�ರ್ಕ �ಯಮಗಳು ಅಲಲ್. �ಾವ� �ೂಸ�ಾ� ಹು�ಟ್ದದ್� ಅವರು
�ಾ�ಾಗದಂ� �ೂೕ��ೂಳಳ್�ೕಕು. 16
6:16 “ಈ ಸೂತರ್”– ವಚನಗಳು 14,15 ರ�ಲ್ ತತವ್ವನುನ್ ಅವನು �ರೂ���ಾದ್�.
“�ೕವರ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್��”– NIV �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ 1978 : “ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ
�ೕವ�ಗೂ ಸಹ” ಇದು ಅ�ಾವಶಯ್ಕ ಮತುತ್ �ಾ� ತ�ಪ್ಸುವ �ಾಧಯ್���. ಇದರ �ರ್ೕಕ್
ಪದವ� “ಕ”, �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಇದನುನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ “ಮತುತ್” ಎಂದು
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��. (KJV �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ ಈ ಪದವನುನ್ “ಮತುತ್” ಸಮಯಗಳು
ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��, ಮತುತ್ “ಸಹ” ಸಮಯಗಳು �ಾತರ್). “ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ”
ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾಗ ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್ದ �ಾಗರ್ವನುನ್ ತಯ್�� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ�ದ
�ಹೂದಯ್ರು. ಅವರು �ಜ�ಾದ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ಾ�ದದ್ರು. �ೂೕ�ಾ 2:28,29; 9:6;

11:1-7. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ನಂ�ದ �ಹೂದಯ್ರು ಮತುತ್ ಅನಯ್ಜನ�ಂದ
�ಾಡಲಪ್ಟಟ್ ಸ�ಯನುನ್ “ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ �ೕವರು” ಎಂದು ಎಂ�ಗೂ ಕ�ಯಲಪ್ಡ�ಲಲ್.
(NIV �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ ಆ �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� “ಸಹ” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�
ಎಂಬುದನುನ್ �ಟುಟ್ �ೕ� ಅಥರ್�ೂಡುವ ಪದಗಳ ಬ�ಗ್ ಒಂದು �ಪಪ್��ಾದರೂ ಇಲಲ್).
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6:17 ತನನ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಅ�ಲ್ಯ �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್
�ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�, ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರನುನ್ �ರಸಕ್���, ಮತುತ್ ಅವ�� �ೂಂದ�
�ೂಡುವ ಮೂಲ�ಾಗ�ೕ��.
“ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ನ ಮು�ರ್”– �ೕಸು��ಾ� �ೕ� �ಾಡು�ಾಗ �ವ್ೕಕ��ದ
�ಾಯದ ಗುರುತುಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ರಬಹುದು – 2 �ೂ�ಂಥ 1:5; 11:23-25; �ೂ�ೂ
1:24. 18
6:18 �ೌಲನು ಪ�ರ್�ಯನುನ್ �ಾರ್ರಂ��ದ �ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ “ಕೃ�” �ಂ��
ಮು�ಾತ್ಯ �ಾಡು�ಾತ್� (1:6). ಅವರು �ೂಂ��ೂಂಡ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು, ಮುಖಯ್�ಾ�
ಆ�ಮ್ೕಕ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು �ರ್ಸತ್ನ ಕೃ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂಂ��ೂಂಡ�ಂಬುದ�ಕ್
�ಾಪ�ಾಥರ್�ಾ�ತುತ್.

