ಎ�ಸದವ��
ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು ಬ�ದ ಪ�ರ್�
�ೕಖಕ:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು.
��ಾಂಕ:
ಸು�ಾರು �ರ್.ಶ. 60.
�ಷಯ:
ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಅ�ೕಕ ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯಗ��: ��ಾವ್�ಗಳ ರಕಷ್�ಯ�ಲ್ ಆತನ
ಕೃ�� ಮ��ಯನುನ್ ತರುವ �ೕವರ �ಾಶವ್ತ ಉ�ದ್ೕಶ, �ೕವರ ಕೃ��ಂದ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
��ಾವ್�ಗ�� ಇರುವ ಅತುಯ್ನನ್ತ �ಾಥ್ನ, �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹದ ಅತುಯ್ನನ್ತ�ಾದ ಸತಯ್, ಆ ಉನನ್ತ
�ಾಥ್ನ ಮತುತ್ ಈ ಸತಯ್ ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ಕ ಸತಯ್�ಕ್ �ೕಗಯ್�ಾದ �ೕವನ, ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ
ಆ�ಮ್ಕ ಯುದಧ್ ಮತುತ್ ಅವರು ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕ� ಜ�ಸಬಹುದು.
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1:1 “ಅ��ೕಸತ್ಲನು”– �ೂೕ�ಾ 1:1; 1 �ೂ�ಂಥ 1:1; ಗ�ಾ 1:1.
“�ೕವ ಜನರು”– �ೂೕ�ಾ 1:7
“ಎ�ಸ”– ಅ�� 18:19; 19:1-41.
“ನಂ�ಗಸತ್”– ಇ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ �ರ್ಸತ್ನ ನಂ��ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸಲು ಮುಂದುವ�ದವರು.
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್” ಅಥ�ಾ “ಆತನ�ಲ್” ಎಂಬುದು ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಪರ್ಮುಖ ಪದ�ಾ�� –
ವಚನಗಳು – 3,4,7,12,13; 2:6,7,10,13; 3:6,11,21; 4:32; 6:10. ಇದು
�ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ನಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಐಕಯ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�. �ೕ�ಾನ 17:20-23;
�ೂೕ�ಾ 6:3-8; �ೂೕ��. “ಎ�ಾಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು ��ಾವ್�ಗ�� �ೕ�ದುದ್
�ಾಕಂದ� ಅವರು “�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ಾದ್�”. ಆತ�ಲಲ್� ಅವ�� ಏನು �ಕುಕ್ವ��ಲಲ್ ಮತುತ್
ಅವರು ಏನೂ ಅಲಲ್. 2
- 1:2 �ೂೕ�ಾ 1:7. 3
1:3 “�ೕವರು ಮತುತ್ ತಂ�”– ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕಸು �ಾನವ�ಾ��ಾದ್ಗ
ತಂ��ಾದ �ೕವರನುನ್ ನನನ್ ತಂ� ಎಂದು ಕ�ದನು – ಮ�ಾತ್ಯ 27:46; �ೕ�ಾನ

20:17. �ಾ� ಕ�ಯುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ಾನು �ೕವರಲಲ್�ಂದು ಸೂ�ಸ�ಲಲ್. �ೕ�ಾನ
8:24,58; 20:2-29; ಮ�ಾತ್ಯ 11:27 �ೂೕ���. �ೕ� �ಾಕಯ್ �ಾಗಗ��ಾ� ���ಪ್
2:6; ಲೂಕ 2:11 �ೂೕ��.
“ನಮಮ್ನುನ್ ಆ�ೕವರ್��ದನು”– ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ��ರುವ �ರ್�ಾ ಪದವ�
ಭೂತ�ಾಲದ�ಲ್�. �ೕವರು ಈ�ಾಗ�ೕ �ೂಡಬಹು�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ಆ�ಮ್ೕಯ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ ��ಾವ್�ಗ�� �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಈ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್� ಮತುತ್
ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ರುವ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ��ಾದ್�. ಆ�ೕ�ಾರ್ದ ಅಥವ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು
ಎಂಬ �ಪಪ್��ಾ� ಆ� 12:1-3; ಸಂ�ಾಯ್ 6:22-27; ಧ�ೕರ್ 28:3-14; �ೕತರ್� 1:1;
119:1; ಮ�ಾತ್ಯ 5:3-12; ಅ�� 3:26; ಗ�ಾ 3:9,14. “�ಾವ�” ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು, �ಲವ� ಅ�ಾ�ಾರಣ ವಯ್�ತ್ಗಳು �ಾತರ್ವಲಲ್.
“ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ನ ಸಥ್ಳವ�”– ಎಂಬ ಇ�ೂನ್ಂದು ಪದ��ಾಯ್ಸವನುನ್ ಎ�ಸ
ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ಾಣು�ತ್ೕ� – ಗ�ಾ 1:20; 2:6; 3:10; 6:12; �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇದು
ಒಂದು ಬಹುವಚನದ ಪದ�ಾ�� – “ಪರ�ೂೕಕಗಳ”. ಇದು �ೕವರ �ಾಸಸಥ್ಳವನೂನ್
�ೕ�ಸುತತ್� – (ಗ�ಾ 1:20), ಆದ� ಅದು ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಚ್ನದನುನ್ ಒಳ�ೂಂ��
(6:12). ಇದು �ೕವರು ಆಳು�ತ್ರುವ ಆದ� �ೖ�ಾನನು ��ೂೕ�ಸುವ ಅ�ೂೕಚರ�ಾ�ರುವ
ಆತಮ್ಗಳ �ೂೕಕವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕವರು ಪರ�ೂೕಕದ ಉಚಚ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್�ಾದ್�.
�ೖ�ಾನನು ಮತುತ್ ಅವನ ��ಾ�ಗಳು ಆ�ಮ್ೕಕ �ೂೕಕದ �ಳ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ದುದ್�ೂಂಡು
��ಾವ್�ಗಳ �ರುದದ್�ಾ� ಯುದದ್�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್,
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಅ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್
ಪರ�ೂೕಕದ ಉಚಚ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ಯೂ ಇರು�ಾತ್� (2:6), �ಾಕಂದ� ಅವರ
�ರ�ಾಸ್�ರು�ಾತನು ಮತುತ್ ಅವರ ಪರ್���ಯು ಅ�ಲ್�ಾದ್� (1:22) ಮತುತ್ ಅವರು
“ಆತನ�ಲ್” ಇ�ಾದ್�. “ಅ�ೂೕಚರ�ಾದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ರುವ �ಟಟ್ ಆತಮ್ಗಳ �ರುದದ್�ಾ�
�ೂೕ�ಾಡು�ಾತ್ �ೕಹವ� ಇನೂನ್ �ೂೕಕದ�ಲ್�ೕ ಇರುತತ್�.
“ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ನ ಸಕಲ ಆ�ಮ್ೕಯ ವರಗಳು”– ಇವ� ಆ�ಮ್ೕಕ �ೂೕಕದ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು, ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸುವ �ೕವರ ಕೃ�ಯ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು, ನಮಮ್ನುನ್
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಾಡುವ, �ರ್ಸತ್��ಾ� �ೕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಮತುತ್ ಕ�� �ಾವ�
�ತಯ್ಕೂಕ್ �ಾ�ಸುವ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ನಮಮ್ನುನ್ ನ�ಸುವ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ. �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ರ್ಸತ್ನು ಆ�ೕವರ್�ಸುವ��ಲಲ್�ಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್ –
�ೖ�ಕ�ಾ�, �ಾನ�ಕ, ಆ�ರ್ಕ, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು. ಆದ� ಇ�ಲ್ ಅವನು ಈ �ಷಯಗ��
ಒತುತ್ �ೕಡು�ತ್�ಾದ್�. ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� �ೂ�ಟ್ರುವ �ಲವ� ಆ�ಮ್ೕಕ

ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳ
ಬ�ಗ್
ಸೂ�ಸು�ಾತ್�
–
ವಚನಗಳು
5,7,13,14,17-19;
2:5,6,10,13-19,22; 3:16,17,20; 4:7,13,24; 5:8,18,25-27; 6:10,13. 4-6
1:4-6 “ಆ���ೂಂಡನು”– �ಾಕರ್ 13:20; �ೕ�ಾನ 15:16,19; �ೂೕ�ಾ 8:33; 2
�ಸ 2:13; 1 �ೕತರ್ 2:9. �ೕ�ಾನ 6:37; 17:6 �ೂೕ���. ��ಾವ್�ಗಳು
ಹುಟುಟ್ವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�, �ೂೕಕವ� ಸೃ�ಟ್ಸಲಪ್ಡುವ ಮುಂ�ತ�ಾ�, �ೕವರು ಭ�ಷಯ್ದ
ಸಮಯವನುನ್ ಮತುತ್ ಪರ್��ಬಬ್ರನೂನ್ �ೂೕ�ದನು, ಪರ್��ಬಬ್ರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಆ���ೂಂಡನು ಮತುತ್ ಉನನ್ತ�ಾದ ಸಥ್ಳ�ಾಕ್� �ದ�ೕ ಸಂಕ�ಪ್�ನು. �ೂೕ�ಾ
8:29,30 �ೂೕ�� ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ಯ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ ಕ�ಯ
�ಾಗವನುನ್ ಗಮ���. ಇ�ಲ್, ವಚನಗಳು 4-6 ರ�ಲ್, �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ಆ���ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಸಂಕ�ಪ್ಸಲು ಮೂರು �ಾರಣಗಳನುನ್ �ೌಲನು �ಾ�ಾಡು�ಾತ್�.
�ದಲ�ಯ�ಾ�, �ಾವ� “ಆತನ ಸನನ್�ಯ�ಲ್ ಪ�ಶುದಧ್ರೂ �ೂೕಷ�ಲಲ್ದವರೂ
ಆ�ರ�ೕ�ಂದು” – ವ. 4; 5:22-27; �ೕ�ಾನ 17:17-19; ���ಪ್ 2:15; �ೕತ 2:14.
“�ರ್ೕ�ಯ�ಲ್” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಅದ�ಕ್ ಮುಂ� ಇರುವ �ಾಕಯ್�ೂಂ�� ಅಥ�ಾ ಅದರ
�ಂ�ನ �ಾಕಯ್�ೂಂ�� �ೂೕ�ಸಬಹುದು. �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ��ಾಮ ��ನ್ಗ�ಲಲ್.
ಎರಡ�ಯ�ಾ�, �ಾವ� �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯ�ದನು (ವ.5).
�ೕ�ಾನ 1:12,13; �ೂೕ�ಾ 8:15; 2 �ೂ�ಂಥ 6:17,18; 1 �ೕ�ಾನ 3:1,2
�ೂೕ���. “ದತುತ್ �ವ್ೕ�ಾರ” ದ ಬ�ಗ್ �ೂೕ�ಾ 8:23 �ೂೕ�� ಮತುತ್ ಅದರ
�ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳು ಆ�ಮ್ೕಯ ಹುಟುಟ್��ಯ ಮೂಲಕ ಆತನ
ಮಕಕ್�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 3:3-8). ಅವರು ಮರಣ�ಂದ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಾದ ನಂತರ
ಆತನು ಅವರನುನ್ ತನನ್ ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� ದತುತ್ �ವ್ೕ�ಾರ �ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅಂದ�, ಈ
�ೕ��ಾ� ಅವರನುನ್ ತನನ್ ಮಕಕ್�ಂದು ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್�. ಮೂರ�ಯ�ಾ�,
ಆತನ ಕೃ�ಯನುನ್ �ಾಯ್�� ತರ�ೕ�ಂದು – ಎ� 2:8,9; 1 �ೂ�ಂಥ 1:29-31; ಗ�ಾ
6:14. ಮನುಷಯ್ರು �ಾವ� ಏನು �ಾಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�ಗ�ಂದ ಅವ�� ರಕಷ್��ಾದ�, ಆಗ
ಅವರ ರಕಷ್�ಯ �ಾಯ್�ಯು ಅವ�� ಸಲುಲ್ತತ್�. ಮನುಷಯ್ರನುನ್ ರ�ಸುವ �ಾಗರ್ದ�ಲ್
ಆತನು ಈ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂ�ಚ್�ೂಳುಳ್ವ�ದು �ಾಧಯ್�ಾಗದಂ� �ಾ�ದನು. �ೕವರ
ಮ��ಯುಳಳ್ ಕೃ�ಯು �ಾತರ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ರ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಸುತ್�ಯು
ಅದ�ಕ್ೕ ಸಲುಲ್ತತ್� �ೂರತು ��ಾವ್�ಗ�ಗಲಲ್. ಕೃ�ಯು ಉ�ತ�ಾ� �ೂಡಲಪ್�ಟ್�,
ಅದನುನ್ ನಮಮ್ ಸವ್-ಪರ್ಯತನ್�ಂ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ನಮಮ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸ�ಂ�ಾಗ�
ಸಂ�ಾ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 4:4,5; 6:23; 11:5,6). ಕೃ�ಯ �ಷಯ�ಾ�
ಇತರ �ಪಪ್�ಗ��ಾ� �ೕ�ಾನ 1:14,16; �ೂೕ�ಾ 1:7 �ೂೕ��. ವ.4 ರ ಕ�ಯ�ಲ್

“�ರ್ೕ�” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ���. ಇದು �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಆ���ೂಳುಳ್ವ
�ಂ��ೕ ಮತುತ್ �ದ�ೕ ಸಂಕಲಪ್�ದದ್ನು – ಎ� 2:4; �� 31:3; �ೂೕ�ಾ 5:8;
8:39; �ೕ�ಾನ 3:1,16; 4:8. 5
1:5 “�ದ�ೕ ಸಂಕ�ಪ್�ದದ್ನು”– �ೂೕ�ಾ 8:29 �ಪಪ್� �ೂೕ��, ಮತುತ್
�ೂೕ�ಾಪ�ರದವ�� ಬ�ದ ಪ�ರ್�ಯ ಕ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾನ��ಯ (ಭ�ಷಯ್�ಾನ)
�ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. 6
1:6 “�ವ್ೕಕ�ಸುವಂ� �ಾ�ದನು”– ಈ ಸತಯ್ದ�ಲ್ ಅನು�ಾನ�ೕ ಇಲಲ್ ಮತುತ್ ಇದು
ಅದುಭ್ತ�ಾ��. ಆದ� ಅ�ೕಕ ಪಂ�ತರು ಮತುತ್ �ಾ�ಾಂತರ�ಾರರು ಇ�ಲ್ಯ �ರ್ೕಕ್
ಪದದ ಅಥರ್ವ� “ಉ�ತ�ಾ� �ೂಡಲಪ್�ಟ್�” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್� ಎಂದು
�ೕ�ಸು�ಾತ್�. (NIV) ಅಥ�ಾ “ಉ�ತ�ಾ� �ೕಡ�ಾ��” (NASB) ಮತುತ್
“�ವ್ೕಕ�ಸುವಂ� �ಾಡ�ಾ��” –ಎಂದು ಅಲಲ್. “�ರ್ೕಯನು” (ವ.6). �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾತ್ಯ 3:17; �ೕ�ಾನ 17:24. ��ಾವ್�ಗಳು “�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ಾದ್�” ಮತುತ್ �ಾ��ೕ
�ೕವರ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಕೃ�ಯ �ಷಯವ� ಸಹ �ಾಧಯ್�ಾಗುವಷುಟ್ ಮ�ಟ್�
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ��. 7
1:7 “�ಡುಗ�”– ಲೂಕ 2:38; �ೂೕ�ಾ 3:24; 1 �ೂ�ಂಥ 1:30; ಗ�ಾ 3:13;
�ೂ�ೂ 1:14; ಇ�ರ್ 9:12,15. �ೕತರ್� 78:35; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28 ರ �ಪಪ್�ಗಳು.
�ಡುಗ�ಯು �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�ಯನೂನ್ ಒಳ�ೂಂ�� �ಾಕಂದ� ನಮಮ್ನುನ್
ಬಂಧನದ�ಲ್�ಟ್ದುದ್ �ಾಪ�ೕ. �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ರಕತ್ವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು, ನಮಮ್ನುನ್ �ಡುಗ�
�ಾಡಲು ತನನ್ �ೕವವನುನ್ �ಾ���ದನು.
“ಕಷ್�ಾಪ�”– 4:32; ಮ�ಾತ್ಯ 6:12; 9:6; 12:31; �ಾಕರ್ 2:7; ಲೂಕ 24:47;
ಅ�� 13:38; 26:18; �ೂೕ�ಾ 4:7; �ೂ�ೂ 2:13; 1 �ೕ�ಾನ 1:9. �ಾಪ
ಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್ ಒ�ಳ್ಯ ನ���ಂದ ಸಂ�ಾ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಇದು ��ಾವ್�ಗ��
�ೕವರ ಉ�ತ �ೂಡು��ಾ��. ಪದ��ಾಯ್ಸವನುನ್ ಗಮ��.
“ಕೃ�ಾ�ಶಯ”– 2:4,7; �ೂೕ�ಾ 2:4; 10:12. �ಶವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಜ�ಾದ ಸಂಪತುತ್
ಇ�ಾ�� ಮತುತ್ ಇದು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� – ವ. 3; 2
�ೂ�ಂಥ 8:9; 1 �ೂ�ಂಥ 3:21-23. 8
1:8 “��ಾಚ್�”– ಎಂಬ ಪದವನುನ್ �ೂೕ��. ಮನುಷಯ್�� ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್
�ೂಡುವದರ�ಲ್ �ೕವರು ಮನ�ಸ್ಲಲ್ದವ�ಾಗ�ೕ ಮತುತ್ �ಪ�ಣ�ಾಗ�ೕ ಆ�ಲಲ್. ಈ
ಸಂಪತತ್ನುನ್ ನಮ� �ೂಡ�ೕ�ಂದು �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಬಲವಂತ �ಾಡ�ೕ�ಾ�ಲಲ್.
ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್ಲು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ನಮ� ಮಧಯ್ವ�ರ್�ಾ� ನಮ�ಾ�

�ೕ��ೂಳಳ್ಲು �ಾವ ಸಂತರು �ೕ�ಾ�ಲಲ್. �ೕವರು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಮಗನನುನ್
ನಮ�ೂೕಸಕ್ರ ಮರ�ಸಲು ಕಳು���ೂಟಟ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ�ಾ� ನಮಮ್ �ೕ� ಆತನ
ಕೃ�ಯನುನ್ ಸು��ದನು. �ೂೕ�ಾ 8:32 �ೂೕ���. �ೂೕಡುವ�ದನುನ್ �ೕವರು
��ಲ್ಸಲು
�ಾಧಯ್�ಲಲ್
�ಾ�
�ಾ�ದ�
ಆತನು
�ೕವ�ಾ�ರುವದನುನ್
��ಲ್ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�. ತನನ್ ಕೃ�ಯ ಐಶವ್ಯರ್ವನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ� ಸು�ಸುವ�ದನುನ್
�ಾಶವ್ತ�ಾ� ಮುಂದುವ�ಸುವನು - 2:7. �ಡುಗ�, ಕಷ್�ಾಪ� ಮತುತ್ ಆ �ೕ�ಯ ಎ�ಾಲ್
ಐಶವ್ಯರ್ದ �ೂ�� �ೕವರು “��ೕಶ�ಾದ �ಾನವನೂನ್ ಮತುತ್ ಬು�ದ್ಯನೂನ್”
�ೂಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕ�ರಬಹುದು ಆತನು ನ�ಮ್ಂ�� �ಾ�ದ
ಆಕಷರ್�ೕಯ �ೂಡು��ಯ�ಲ್ �ೕವರು ತನನ್ ಪ�ಪ�ಣರ್ �ಾನವನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�.
ಇದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಸತಯ್. ಆದ� �ರ್ಸತ್�ಾದ �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� ಸಂಪ�ಣರ್ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾನವನೂನ್ ಮತುತ್ ��ೕಚ�ಯನೂನ್ �ೂರಕುವಂ� �ಾ��ಾದ್�ಂದು ಬಹುಶಃ �ೌಲನ
ಅಥರ್�ಾ�ರಬಹುದು. �ೂ�ೂ 1:9; 2:2,3; 1 �ೂ�ಂಥ 2:7-10. 9,10
1:9,10 “ರಹಸಯ್”– 3:3,4,9; 5:32; 6:19. ಮ�ಾತ್ಯ 13:11; �ೂೕ�ಾ 16:25,26
ರ �ಪಪ್�. �ೕವರು ಪರ್ಕ��ದ ರಹಸಯ್�ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್
�ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�: ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ಾಲವ� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ�ಾಗ �ೕವರು ಒಂದು �ೂಸ
ಕರ್ಮವನುನ್ �ಾಥ್�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದರ ಅತುಯ್ನನ್ತ ಅ��ಾರವನುನ್ ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ೂಡುವನು. �ೂೕ�ಾ 8:21; ಮ�ಾತ್ಯ 19:28; 1 �ೂ�ಂಥ 15:25;
���ಪ್ 2:9-11; ಪರ್ಕ 20:4-6. 11,12
1:11,12 “�ಾಧಯ್�ಯನುನ್ ಪಡ�ೂಂಡನು”– ಇದು ಸಹ ಭೂತ�ಾಲದ�ಲ್�. �ಾವ�
ಪಡ�ೂಂ��ದ್ೕ�, ಆದ� �ಾವ� ಇನೂನ್ ಅದರ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪರ್�ೕ��ಲಲ್ – ವ. 14;
1 �ೕತರ್ 1:4.
“�ದ�ೕ �ಷಕ್�ರ್�ಾ��ೂಂ�ದದ್ನು”– ವ.5.
“ಉ�ದ್ೕಶ”– �ೂೕಕದ�ಲ್ ನ�ಯುವ �ಾಯರ್ಗಳು ಅ�ೕಕ �ೕ� ಅವಯ್ವ�ಥ್ತ�ಾ�
ಅಥ�ಾ ಅಸತ್ವಯ್ಸತ್�ಾ� ನ�ಯುತತ್�. ನ�ಯುವ�ದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಲಯ ಅಥ�ಾ
�ಾರಣ�ರುವ��ಲಲ್. ಆದ� ಇದು ನಮಮ್ ��ಯುಳಳ್ ದೃ�ಟ್�ಂ�ಾ��. �ೕವ��
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ೕಜ� ಇ� ಮತುತ್ ಆತನು ಸಮಗರ್�ಾ� �ಲಸ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್�.
�ೂೕ�ಾ 8:28; 11:33-36; ��ಾಯ 46:10 �ೂೕ���. �ೕವರ �ೕಜ�ಯು
��ೕಷ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳ ಮತುತ್ ಅವ��ಾ� �ೕಮಕ�ಾ�ರುವ ಭ�ಷಯ್ದ ಕು��ಾ��. ತನನ್
“ಮ��ಯನುನ್ �ಾವ� ಪರ್�ಾಯ್� ಪ�ಸ�ೕ�ಂದು” – ವ. 14; 3:21; �ೂೕ�ಾ 16:27;
ಗ�ಾ 1:5; ���ಪ್ 1:11; ಇ�ರ್ 13:21; 1 �ೕತರ್ 2:9; ಪರ್ಕ 4:11; 1 �ೂ�ಂಥ 10:31.
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1:13 “�ೕವ� ಸಹ”– �ಹೂದಯ್ರಲಲ್� �ೕ� ��ಾವ್�ಗಳು ಎಂದು ಅವನ ಅಥರ್. ವ.12
ರ�ಲ್ �ೌಲನು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ದಲು ��ೕ�ಯ�ನ್ಟಟ್ವರ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾ�ದನು. ಅದರ
ಅಥರ್ �ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗಳು. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕ� �ಾವ��ೕ �ೕಶ�ಕ್
�ಾ�ಲಲ್ದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ �ಹೂದಯ್ರು ಅನುಭ��ದರು. ಈಗ �ೕ� �ೕಶಗಳ �ೂಸ
��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗ�ಾ� �ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್�. ಇದು ಈ
ಪ�ರ್�ಯ �ಷಯ�ಾ�� – 2:11-22; 3:6. �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ “ಸತಯ್ದ �ಾಕಯ್”
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�. �ೂ�ೂ 1:5; 2 �� 2:15; �ಾ�ೂೕಬ 1:18. ಇದು
ಸತಯ್�ಾದ �ೕವ�ಂದ ಪರ್ಕಟ�ಾದದುದ್ ಮತುತ್ ಅದು ಆ��ಂದ ಅಂತಯ್ದವ�ಗೂ
ಸತಯ್�ಾ�� – �ೕ�ಾನ 17:17; 12:49,50; 8:40; 7:16,17. ಇದು “ರಕಷ್�ಯ”
–ಸು�ಾ�ರ್ (�ೂೕ�ಾ 1:16 �ಪಪ್�). ಎ�ೕಸದ �ರ್ೖಸತ್ರು ಸತಯ್ದ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಸಮಮ್�
�ೕ���ೂಳಳ್�ಲಲ್, ಆದ� ಅವರು ಅದರ�ಲ್ ನಂ���ಟಟ್ರು. �ೕ���ೂಳಳ್ಯವ
�ಾತರ್�ಂದ ಒ�ಳ್ಯ ಫಲ ಉಂ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 13:14,15. ನಂಬುದ�ಂದ
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮು�ರ್ಯು �ಾಕಲಪ್ಡುತತ್�.
“ಮು�ರ್”– ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ಾ�ೕ ಮು�ರ್�ಾ��ಾದ್� – 4:30. ಮು�ರ್ಯು
ಯಜ�ಾ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� – ವ. 14; 2 �� 2:19; �ೂೕ�ಾ 8:9. �ೕವರು
ತನ� �ೕ�ದವ�� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನ ಆತಮ್ನನುನ್
�ೂಂ��ೂಳುಳ್ವ�ದು ಆತನವ�ಂದು ಗುರು�ಸುತತ್� ಅವರನುನ್ �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ವ�
ಏನೂ �ಾಡ�ಾಗದು. �ೕವರ ಆತಮ್ನು ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಅವರು �ದಲು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ��ಾಗ ಅವರ�ಲ್ �ಾಸ �ಾಡಲು ಬರು�ಾತ್� – ಗ�ಾ 3:2,5,14.
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ಷಯ�ಾ� �ಪಪ್�ಯನುನ್ 5:18; ಮ�ಾತ್ಯ 3:16,17; 28:19;
�ೕ�ಾನ 14:16,17; ಅ�� 1:4.
“�ಾ�ಾದ್ನದ”– ಲೂಕ 24:48; ಅ�� 1:4,5. 14
1:14 ತಂ��ಾದ �ೕವರು ��ಾವ್ಸಗ�� ತನನ್ ಆತಮ್ವನುನ್ “ಸಂಚ�ಾರ” ಅಥ�ಾ
“�ೕವ�” ಅಥ�ಾ “ಖ�ೕ�ಯ �ಾತ�” (�ೕ� �ಲವ� �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ದದ್ �ಾ�). 2
�ೂ�ಂಥ 5:5 �ೂೕ���. ಇದರ ಅಥರ್ ಆತನು ನಮಮ್�ಲ್ �ಾರ್ರಂ��ದ �ಲಸವನುನ್
ಮು�ಸು�ಾತ್�ಂದು �ಾತ��ಾಡು�ಾತ್� (���ಪ್ 1:6), ನಮ� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದ
�ಾಧಯ್�ಯನುನ್ ನಮ� �ೂಡು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:17; �ೂ�ೂ 1:12; ಇ�ರ್ 6:12; 9:15;
1 �ೕತರ್ 1:4) ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ೕಹವನುನ್ ����ೂಳುಳ್ವವ�ಗೂ ನಮಮ್ನುನ್ ಆತನ ಸವ್ಂತ
ಸವ್�ಾತ್� �ಾ�ಾಡು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:23) ಮತುತ್ �ರಂತರಕೂಕ್ (�ೕ�ಾನ 14:16).

��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ ಸವ್ತುತ್ (1 �ೂ�ಂಥ 6:19,20). ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ಅವರನುನ್ ಬಹು
�ೂೕ�ಾನ�ಾ� �ಾ�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರ�ಲ್ ಒಬಬ್ರ�ಾನ್ದರೂ ಕಳ�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್.
�ೕ�ಾನ
6:39,40;
10:27,28;
17:11,12.
ಆತನ
ಆತಮ್ನನುನ್
�ವ್ೕಕ���ೂಂ��ದ್ೕ�ಂಬ �ಾನವ� ಸತಯ್�ಂಬ ಭರವ�ಯನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು.
“ಆತನ ಮ��� �ೂತ್ೕತರ್”– ವ.6,12. 15
1:15 “ನಂ��”, “�ರ್ೕ�”– �ೂ�ೂ 1:4; ಗ�ಾ 5:6; 1 �ಸ 1:3. ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು
�ಜ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಇರುತತ್�. ನಂ�� ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ �ಾವ��ೕ
ಆದರು ಅದರ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಯ ಫಲವನುನ್ �ಾಣ�ದದ್� ಅದು �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯಲಲ್ – 1
�ೕ�ಾನ 3:14; 1 �ೂ�ಂಥ 13:2. 16
1:16 “ವಂದ�”– �ೌಲನು ಇದನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ�ಾ� �ಾ��ೂಂಡನು (�ೂೕ�ಾ 1:8; 1
�ೂ�ಂಥ 1:4; ���ಪ್ 1:3; �ೂ�ೂ 1:3; 1 �ಸ 1:2; 2 �ಸ 1:3). ��ಾವ್�ಗಳು ಅವ��
ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� ಪ�ಚಯ��ಾದ್�ೂೕ, ಇಲಲ್��ೕ, ಅವರು ಅವನ �ೕ�ಯ ಮು�ಾಂತರ
ಅಥ�ಾ �ೕ�ಯವರ �ೕ�ಯ ಮು�ಾಂತರ �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� ಬಂ��ಾದ್�, ಆದದ�ಂದ ಅವನು
ಅವರ ಬ�ಗ್ ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವನೂ ಮತುತ್ ಅವ�� ಕೃತಜಞ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�.
��ಾವ್�ಗಳು �ೕವ�ಗೂ ಮತುತ್ ಆತನ ಕೃ�ಗೂ ಮ���ಾ��ಾದ್� (ವ.6,12,14),
ಮತುತ್ ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� ರಕಷ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಮತುತ್ ಪ�ರುಷರು ಮತುತ್ ��ೕಯರು
ಪ�ಶುದಧ್ �ೕವನ ನ�ಸುವದರ�ಲ್ಯೂ �ೕವರು ಮ�� �ೂಂದ�ೕ�ನುನ್ವ�ೕ �ೌಲನ
ಆ��ಾ�ತುತ್.
“�ಾರ್ಥರ್�ಗಳು”– �ೂೕ�ಾ 1:9; 1 �ಸ 1:2; 2 �� 1:3. 17
1:17 “�ೕ��ೂಳುಳ್ವದು”– ಇ�ಲ್ �ೌಲನ ಮುಂದುವ�ದ �ಾರ್ಥರ್�ಯು
�ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ �ರ್ೕರ��ಾದ�ಾದ್��. ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಯ�ಲ್ರುವ ಎಲಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು
�ಲವ� �ಷಯಗಳನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್�ೕ�ನುನ್ವ�ದನುನ್ ಇದು ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. �ಾವ�
�ಾವದ�ಾಕ್� ಸುರ�ತ�ಾ� �ಾರ್�ರ್ಸಬಹು�ಂದು �ೂೕ�ಸುತತ್�. “�ೕವರು” ಮತುತ್
“ತಂ�” – ವ.3. “ಪ�ಶುದಧ್ ಆತಮ್” – ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಪ�ಶುದಧ್ ಆತಮ್ನ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್�ಂದು �ೂೕರುತತ್�. ಅವರು ಈ�ಾಗ�ೕ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್
�ೂಂ��ೂಂ��ಾದ್�ಂದು ಈಗ �ಾ� ಅವನು �ೕ�ದನು (ವ.13). �ಾ�ಾದ� ಅವರು
ಆತನನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಅವನು �ಾ� �ಾರ್�ರ್ಸ�ೕಕು? ಅವರ�ಲ್ �ಾಸ
�ಾಡು�ತ್ರುವ
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು
ಅವ��
ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾನವನುನ್
�ೂಡ�ಂದು
�ಾರ್�ರ್ಸು�ತ್�ಾದ್� – ಅಂದ�, ಅವರ ಆತಮ್ವ� �ಾನವ�ಳಳ್�ಾದ್ಗ�ೕ�ಂದೂ ಮತುತ್ �ೕವರ
�ಾಕಯ್ದ ಆಳ�ಾದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ವ �ಾನವ� ಅವ�� �ೂರಕ�ಂದು

�ಾರ್�ರ್�ದನು. ಅವರು �ೕವರನುನ್ ಇನುನ್ ��ಾಚ್� ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ಾರ್�ರ್�ದನು.
�ೕವರ ವಯ�ತ್ಕ �ಾನವ� ��ಾವ್�ಗಳ ���ಾ��. ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನವ� ಅದ�ಂದ
�ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಅದ�ೂಂ�� ಮುಂದುವ�ಯುತತ್� – �ೕ�ಾನ 17:3; 2
�ೂ�ಂಥ 4:6; ಎ� 4:13; ���ಪ್ 3:8,10; �ೂ�ೂ 1:10; 2 �ೕತರ್ 3:18. �ೕವರನುನ್
ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಇನುನ್ ��ಾಚ್� ��ಯು�ೕ
“ಪರ್ಕಟ�” –ಎಂದು �ೌಲನು ���ೂಂ�ದದ್ನು. �ೕವರು ತನನ್ನುನ್ ನಮ�
ಪರ್ಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್.
ಮ�ಾತ್ಯ 11:17; 1 �ೂ�ಂಥ 2:10,11. 18,19
1:18,19 �ಾವ� �ೕವರನುನ್ �ಳು�ೂಳುಳ್ವ�ದು �ಾತರ್ವಲಲ್ ಆದ� ��ಾವ್�ಗ�ಾದ
ನಮ� ಆತನು �ದದ್�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�.
18

1:18 “ಕಣುಣ್ಗಳು”– ಎರಡು �ೕ�ಯ ಕಣುಣ್ಗ�� –ವಸುತ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾದ,
�ೖ�ಕ�ಾದ ಕಣುಣ್, ಮತುತ್ �ಾಣದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ “�ೂೕಡುವಂಥದುದ್”,
ಆ�ಮ್ೕಕ ಕಣುಣ್ಗಳು (2 �ೂ�ಂಥ 4:18; ಇ�ರ್ 11:13; �ೕ�ಾನ 4:35). ಅ��ಾವ್�ಗಳ
ಒಳ ಕಣುಣ್ಗಳು ಮುಚಚ್ಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್ ಕುರು�ಾ�� – ಮ�ಾತ್ಯ 13:15; 2 �ೂ�ಂಥ
4:4; 1 �ೕ�ಾನ 2:11; ಪರ್ಕ 3:18. ��ಾವ್�ಗಳ ಆ�ಮ್ೕಕ ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್ �ೕವರು
����ಾದ್� – ಅ�� 26:18; �ೕ�ಾನ 9:39; 2 �ೂ�ಂಥ 4:6. �ೕ�ಾ�ಾಗ ಅವರು
�ದಲು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಾಗದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು
�ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರು �ಾ�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಅವರು “�ೂೕಡು�ಾತ್�” –ಮತುತ್ �ೕವರು
�ೕ��ಾದ್�ಂದು
ಕಂಡು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�
ಮತುತ್
ರಕಷ್�ಯ
�ಷಯವನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಆದ� ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು ��ಾವ್�ಗ�� ತಕಷ್ಣ�ೕ
ಅಥರ್�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಅವರ ಮ�ೂೕ�ೕತರ್ಗಳನುನ್ �ಳ��ದ �ೕವರು �ದಲು ಅವ��
�ಾ�ೂೕದಯವನುನ್ ಉಂಟು �ಾಡು�ಾತ್�. ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನು ಈ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್
�ಾ�ದನು – �ಾ�ಲಲ್ರು ನಮ�ಾ� ಮತುತ್ �ೕ�ಯವ��ಾ� �ಾಡ�ೕ�ಾದ �ಾರ್ಥರ್�.
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾ�ೂೕದಯ�ಲಲ್� ಜನರು ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ಓದಬಹುದು ಮತುತ್ �ರು�
ಓದಬಹುದು
ಮತುತ್
ಆದ�
ಅವರ
ಪರ್ಯತನ್�ಂದ
ಸವ್ಲಪ್
ಮ�ಟ್�
ಬು�ದ್ವಂತ�ಾಗಬಹುದು. 2 �ೂ�ಂಥ 3:15 �ೂೕ���. ಮೂರು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ಾರ್�ರ್ಸು�ಾತ್�: ಅವರ ��ೕ�, �ೕವರ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್�
ಮತುತ್ �ೕವರ ಶ�ತ್.
“��ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:23-25. �ರ್ಸತ್ನಂ�ಾಗುವ�ದು ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ�

ಆತ�ೂನ್ಂ�� �ೕ�ಸುವ�ೕ ��ಾವ್�ಗಳ ��ೕ��ಾ�� – �ೂೕ�ಾ 8:29; 2 �ೂ�ಂಥ
3:18; 1 �ೕ�ಾನ 3:2,3; �ೕ�ಾನ 17:24.
“�ಾವ್ಸಥ್ಯ್�”– ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾಧಯ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� (ವ.14) ಮತುತ್
�ೕವರು ಅವರ�ಲ್ �ಾಧಯ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು ಆತನ ಅಮೂಲಯ್
�ಾವ್ಸಥ್ಯ್�ಾ��ಾದ್�, ಆತನ ��, ಆತನ ಐಶವ್ಯರ್. ಅವರು ಆತ�� ��ಾಚ್�
�ೕ�ಾದದದ್�ಂದ ಅವ��ಾ� ತನನ್ ಮಗನ �ಾರ್ಣದ ಮೂಲಕ ಅವರನುನ್ �ೂಂಡು�ೂಂಡನು
(ವ.7). ಮರಣ�ಂದ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ�ಾಗುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆತನು ತನನ್ ಸಂಪ�ಣರ್
�ಾಧಯ್�ಯನುನ್ �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್� – 1 �ಸ 4:16-18. 19
1:19 “ಶ�ತ್”– �ೕವರ ಶ�ತ್ ನಮಮ್�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ ��ೕ�ಯನುನ್
ಖಂ�ತ�ಾ� �ರ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆತನು ತನನ್ �ಾಧಯ್�ಯನುನ್ �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವದು
�ಶಚ್ಯ�ಾ��. ಆತನ ಶ�ತ್ಯು ಬಹಳ �ರ್ೕಷಟ್�ಾ�� ಅದನುನ್ �ೕ� �ಾವ ಶ�ತ್ಗೂ
�ೂೕ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ತನನ್ ಜನರನುನ್ ಸುರ�ತ�ಾ� �ಾ�ಾಡಲು
ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 10:29. ಮುಂ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕವರ ಶ�ತ್ಯು
ಏನು �ಾ�� ಎಂಬುದನುನ್ ಮತುತ್ ನಮ� ಆತನ ಶ�ತ್ ಏನು �ಾಡಬಹು�ಂದು �ಾವ�
�ಳು�ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್ ಇದು ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. 20,21
1:20,21 �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ ಮತುತ್ ಆ�ೂೕಹಣದ�ಲ್ �ಾನವ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ �ಾಣದ
�ೕವರ ಮಹ�ಾತ್ದ ಶ�ತ್ಯ ಪರ್ದಶರ್ನವನುನ್ �ಾವ� �ಾಣು�ತ್ೕ� – ಮ�ಾತ್ಯ 28:6;
�ಾಕರ್ 16:6,19; ಲೂಕ 24:6,7,51; ಅ�� 1:3,9; 2:32,33; �ೂೕ�ಾ 1:4; ���ಪ್
2:9-11; ಇ�ರ್ 1:3. �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ತಂ�ಯ �ಂ�ಾಸನದ �ೕ� ಕು�ತು�ೂಂ��ಾದ್�,
ಸೃ�ಟ್ಸಲಪ್ಟಟ್ �ೂೕಕದ ಶ�ತ್�ಂತಲೂ ಮತುತ್ ಅ��ಾರಗ��ಂತಲೂ ಆತನನುನ್ ಅತುಯ್ನನ್ತ
�ಾಥ್ನ�ಕ್ೕ���ಾದ್� – �ೂ�ೂ 2:10; ಪರ್ಕ 1:5. �ೕಸು�ನ ಶ�ತ್, ಅ��ಾರ, ಮ��
ಮತುತ್ ಘನ�� ಹ�ತ್ರ�ಾದ ಮನುಷಯ್�ಾಗ�, �ೕ��ದ ಮತುತ್ ಈಗ �ೕ�ಸು�ತ್ರುವ
�ೕವದೂತ�ಾಗ� ಇಲಲ್. ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಮರಣ�ಂದ ಎ�ಬ್�ದ �ೕವರ ಅ�ೕ ಶ�ತ್ಯು
ನಮ�ಾ� ಮತುತ್ ನ�ಮ್ಳ� �ಲಸ �ಾಡು�ತ್� – ವ.19. �ೕ� �ಾವ� ಪ�ಣರ್
ಜಯ�ಾ�ಗ�ಾಗಬಹುದು – �ೂೕ�ಾ 8:37. �ೕ� �ಾವ� ಈ �ಟಟ್ �ೂೕಕದ�ಲ್
�ಜ�ಾ�ಯೂ �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಡಬಹುದು, �ೂೕಕವನುನ್, ಶ�ೕರವನುನ್ ಮತುತ್
�ೖ�ಾನನುನ್ �ೖಸಬಹುದು ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ೌ�ಕ �ೕ�ತವನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ
ಮು�ಾತ್ಯ�ೂ�ಸಬಹುದು. �ಾವ� �ಾ� �ಾಡ�ದದ್�, ಅದ�ಕ್ �ಾರಣ �ಾವ� ನಮ�
ಲಭಯ್�ರುವ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ಲಲ್. 22,23
1:22,23 “ಆತನ �ಾದದ �ಳ�”– ಅ�� 2:34-36; ಇ�ರ್ 1:13; 2:8,9; 10:13.

“�ರಸುಸ್”– 4:15; 5:23; �ೂ�ೂ 1:18; 2:19. �ಜ�ಾದ ಸ�� �ರ್ಸತ್ನು �ಾತರ್�ೕ
�ರ�ಾಸ್��ಾದ್� ಅಥ�ಾ ಆಗಬಹುದು. �ರಸುಸ್ ಎಂದ� ��ೕರ್ಶಕ. ಅದು �ೕ�ಸುವ
ಮತುತ್ �ೕ�ಸುವ ಮನ�ಸ್� ಮತುತ್ �ದು�� ಸಲ�ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್� ಮತುತ್
�ೕಹ�ಕ್ ಅಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�. �ರ್ಸತ್ನು ಸ�ಯ �ೕ� �ೕವಲ ಅ��ಾ�ಯಲಲ್,
ಆತನು �ೕವರ ಆತಮ್ನ ಮೂಲಕ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�. ಅ�ೕ �ೕವ ಮತುತ್ ಅ�ೕ
ಆತಮ್ನು ಆತನ�ಲ್�ಾದ್�. “ಸ�” ಇ�ಲ್ ಇದು �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗ�ಂದ �ಾಡಲಪ್ಟಟ್
ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕಹ�ಾ�� – �ೕ�ಾನ 17:20-23; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12,13; ಮ�ಾತ್ಯ
16:18 ರ �ಪಪ್�. 23
1:23 “ಪ�ಪ�ಣರ್�”– �ರ್ಸತ್ನು ಜಗತತ್ನುನ್ ತುಂಬವವ�ಾ��ಾದ್� – 4:10; �ೂ�ೂ
1:17. �ಜ�ಾದ ಸ�ಯು ಆತನ ಸಂಪ�ಣರ್�, ಆತನ ಪ�ಪ�ಣರ್��ಾ��. �ೕಹ�ಲಲ್�
ತ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ �ೕಹ�ಂದು �ೕಳ�ಾಗದು. ಇದು ವ.23 ರ ಒಂದು
�ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಾ��.
ಇ�ೂನ್ಂದು
�ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ೕ
�ೕವರ
ಸವರ್ಸಂಪ�ಣರ್�ಯು ಅವತ���. �ೂ�ೂ 2:9,10 �ೂೕ���.

21-10
2:1-10 ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು 1:19 ರ�ಲ್ ಪ�ಚ��ದ �ಷಯವನುನ್
ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್� – “ನಮ�ಾ� ಆತನ ಪರ್�ಾಯ್�ಯುಳಳ್ ಶ�ತ್” – 1:20-23 ರ�ಲ್
ಆತನು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕ� ತನನ್ ಶ�ತ್ಯು �ಲಸ �ಾಡುತತ್�ಂಬುದನುನ್ �ೂೕ��ದನು. ಈಗ ಆ
ಶ�ತ್ಯು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗ��ಾ� �ೕ� �ಲಸ �ಾಡುತತ್�ಂದು ಅವನು
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. �ೕವರು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎ�ಬ್�ದನು ಮತುತ್
ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ೕ��ದನು (1:20). ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ�ಂದ ಎ�ಬ್��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಸಹ �ೕಲ�ಕ್ೕ���ಾದ್� (ವ.5,6). �ೕವರ ಅತುಯ್ನನ್ತ�ಾದ ಶ�ತ್ಯು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸ�ಯ �ರಸಸ್�ಾನ್� �ಾ�ತು (1:22). ಅ�ೕ ಶ�ತ್ಯು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಐಕಯ್�ಾ� �ೂಸ ಸೃ�ಟ್ಗಳ�ಾನ್� �ಾ�ತು (ವ. 10). 1
2:1 “ಸತತ್”– �ರ್ಸತ್�ಂದ �ೕ��ಾದ �ಾರ�ಲ್ಯೂ �ಜ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನ�ಲಲ್.
ಎಲಲ್ರೂ �ಾಪ �ಾ�ರುವದ�ಂದ (�ೂೕ�ಾ 3:23) �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� �ೂಸ
�ೕವನವನುನ್ �ೂಡುವ ತನಕ ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯೂ ಆ�ಮ್ಕ�ಾ� ಸತತ್ವ�ಾ��ಾದ್�.
ಮರಣ�ಂದ� �ೕವರ �ೕವ�ಂದ ಮತುತ್ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್��ಂದ ದೂರ�ಾ�ರುವ�ದು –
4:18; ��ಾಯ 59:1,2. ಆ� 2:17; �ೕ�ಾನ 5:24; �ೂೕ�ಾ 7:5; 8:6; �ೂ�ೂ
2:13; 1 �� 5:6; �ಾ�ೂೕಬ 1:15; 1 �ೕ�ಾನ 3:14. ಆದ�ಾರಣ �ೂಸ�ಾ�

ಹುಟುಟ್ವ�ದು ರಕಷ್�� ಅ�ಾಯ್ವಶಯ್ಕ�ಾ��. �ೕ�ಾನ 1:12,13; 3:3-8. 2
2:2 “ಈ �ೂೕಕದ �ಾಪ”– 1 �ೕ�ಾನ 2:16; �ೕ�ಾನ 1:10; 7:7; 14:17;
16:8; �ೂೕ�ಾ 12:2; 1 �ೂ�ಂಥ 1:21; �ಾ�ೂೕಬ 4:4; 2 �ೕತರ್ 1:4. �ೂೕಕದ
�ಾಗರ್ವ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ�ಂದ �ೂರ ಬರುತತ್� ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ ಮರಣ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್�.
“�ಾಯುಮಂಡಲದ�ಲ್ ಅ��ಾರ ನ�ಸುವ ಅ�ಪ�” ಯು �ೖ�ಾನನು. ಆತನು ಆತಮ್ �ೕ�
ಪರ�ೂೕಕದ �ಳ ವಲಯದ�ಲ್ ಸು�ಾತ್ಡು�ತ್ರು�ಾತ್� (6:12), ಮತುತ್ ಭೂಮಂಡಲದ
�ೕ� ತನನ್ ಅ��ಾರವನುನ್ ನ�ಸು�ಾತ್�. ಅವನನುನ್ ಭೂ�ೂೕಕದ “�ೕವರು” ಮತುತ್
“ಅ�ಪ�” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್� – �ೕ�ಾನ 12:31; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4. ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಅ��ೕಯ�ಾಗುವ ಎಲಲ್ರ�ಲ್ ತನನ್ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�.
�ೕ�ಾನ 8:44; ಅ�� 5:3; 2 �� 2:26 �ೂೕ���. 3
2:3 “�ಾ�ಲಲ್ರೂ”– �ೂೕ�ಾ 3:9,19; �ೕತ 3:3.
“�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ�”– ಅಂದ� ಹುಟುಟ್�ಾಗ ನಮಮ್ ತಂ��ಾ�ಗ�ಂದ ಪ�ದ ಸವ್�ಾವ.
ಆ� 8:21; �ೕತರ್� 51:5; 58:3; �ೂೕ�ಾ 3:9-19.
“�ೂೕಪ”– �ಾಪದ �ೕ� �ೕವ��ರುವ �ೂೕಪವ� ಸತಯ್�ೕದದ ಎ�ಲ್�ಯ�ಲ್ಯೂ
�ಾಣು�ತ್ೕ�. ಸಂ�ಾಯ್ 25:3; �ೕತರ್� 90:7-11; �ೕ�ಾನ 3:36; �ೂೕ�ಾ 1:18.
�ೂೕಪದ “ಮಕಕ್�ಾಗುವದು” ಎಂದ� �ೕವರ �ೂೕಪ�ಕ್ ಗು��ಾಗುವ ವಸುತ್ಗಳು, ಆತನ
�ೂೕಪದ �ಳ�, ಆತನ �ೂೕಪ�ಕ್ ಅಹರ್ರು. 4
2:4 “ಕರು�ಾ ��”– �ೕತರ್� 5:7; 51:1; �ೕಕ 7:18; �ೂೕ�ಾ 2:4; 10:12; �ೕತ
3:5; �ಾ�ೂೕಬ 5:11; 1 �ೕತರ್ 1:3. �ಾ�ಗ�ಾ� �ಾ�ಲಲ್ರೂ �ೕವರ �ೂೕಪ ಮತುತ್
��� ಅಹರ್�ಾ��ದ್ೕ�. ಕೃ�ಯು �ಾತರ್ ನಮಮ್ನುನ್ ತ�ಪ್ಸ ಬಲಲ್ದು, ನಮಮ್ನುನ್
ಕಷ್�ಸಬಲಲ್ದು, ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸಬಲಲ್ದು. �ೕ��ಾವ�ದರ�ಲ್ಯೂ ��ೕ� ಇಲಲ್.
“ಮ�ಾ �ರ್ೕ�”– �ೕ�ಾನ 3:16; �ೂೕ�ಾ 5:8; 1 �ೕ�ಾನ 3:16; 4:8,9. 5
2:5 �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವ�ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ
ಐಕಯ್ಕೂಕ್ ಮತುತ್ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಗೂ ತಂ��ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 1:12,13; 5:21,24;
�ೂೕ�ಾ 5:17; 6:4,8; �ೂ�ೂ 2:13; 1 �ೕತರ್ 1:3,23; 1 �ೕ�ಾನ 3:9; 5:1,18.
ಇದು �ೕವರ ವರ�ಾ�ತುತ್ – ವ. 9; �ೂೕ�ಾ 6:23. 6
2:6 “ನಮಮ್ನುನ್ ತ�ೂನ್ಂ�� �ೕಲ�ಕ್�ತ್ದನು”– �ೂೕ�ಾ 6:3-5. �ರ್ಸತ್ನು
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರ ಪರ್����ಾ��ಾದ್�. �ಾಕಂದ� ಅವರು “ಆತನ�ಲ್�ಾದ್�” –(1:3)
ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ ಐಕಯ್�ೂಂ��ಾದ್�, �ೕವರು ತನ�ೕ�ಾಗುತತ್�ೂೕ ಅದನುನ್ ಅವ�ಗೂ
ಸಹ ಆದಂ� ಎ�ಸು�ಾತ್�. ಆತನ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರು

ಆಗ�ೕ ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎದುದ್ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ಏ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್�. �ೂ�ೂ 3:1-4
�ೂೕ���. 7
2:7 ಇ�ಲ್ ನಮ�ಾ� �ೕವರ ಅತುಯ್ನನ್ತ�ಾದ ಉ�ದ್ೕಶ��. ಅದರ ಅಥರ್ವನುನ್
ಗರ್�ಸುವವರು �ಾರು? �ೕವರು ತನನ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ನಮಮ್ �ೕ� ಸು�ಸುವ ಮೂಲಕ
ಮತುತ್ ಆತ�ೕ ಊ�ಸ�ಾಗದ ತನನ್ ಅತುಯ್ನನ್ತ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗ�ಂದ ಮತುತ್ ವರಗ�ಂದ
ನಮಮ್ನುನ್ ತೃ�ತ್ಪ�ಸು�ಾತ್�. ಆತನು �ೕ� �ಾಡುವದನುನ್ �ತಯ್ತವ್ಕೂಕ್
ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್�.
“ಐಶವ್ಯರ್”– 1:7. 8,9
2:8,9 ರಕಷ್�ಯು �ಾರ್ರಂಭ�ಂದ ಅಂತಯ್ದವ�ಗೂ ಅಹರ್� ಇಲಲ್ದ ಜನ�� �ೕವರು
�ೂಟಟ್ ವರ�ಾ��. �ಾನವನ ಅಹರ್�ಯು ಇದರ�ಲ್ �ಾವ�ದಕೂಕ್ �ಾರದು – ಅ��
15:11; �ೂೕ�ಾ 3:24; 4:4; 5:15; 6:23; 11:6; �ೕತ 3:4-7. 8
2:8 “ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ”– �ೕ�ಾನ 1:12,13; 3:14-16,36; 5:24; 6:47; ಅ��
13:38; 16:31; �ೂೕ�ಾ 1:16; 3:25,28; 4:16; 5:1; 10:9-13; ಗ�ಾ 2:16,21;
3:26.
“�ೕವರ ವರ”– ಇದು ರಕಷ್� ಮತುತ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬರುವ ನಂ��ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ನಮಮ್ ನಂ��ಯು ಸಹ �ೕವರ ವರ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದರ ಕು��ಾ� ಮತುತ್
ನಮಮ್ ಕು��ಾ� �ಾವ� �ೂ�ಚ್�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ (ಅ�� 18:11; ���ಪ್ 1:29; 2
�ೕತರ್ 1:1). �ೕವರ �ಲಸವ� ಒಬಬ್ನ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಮತುತ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ ನ�ಯದ
�ೂರತು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. �ೕವರ ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ದ�ಲ್
�ೂ�ಚ್�ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್ ಆಸಪ್ದ�ಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ 3:27; 1 �ೂ�ಂಥ 1:29-31.
�ಾವ�ಾದರು �ಾನು �ೕ�ರುವದ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಅವನು ಏ�ೂೕ �ಾ�ರುವದ�ಂದ ಅಥ�ಾ
ಅವನ�ಲ್ ಏ�ೂೕ ಒ�ಳ್ಯದು ಇರುವ�ದ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೂೕ ಧಮರ್�ೂಂ��
ಸಂಪಕರ್�ರುವದ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಆ �ೕ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್�ಂದ ರ�ಸಲಪ್�ಟ್ನು ಎಂದು
�ೂ�ಚ್�ೂಂಡ�, ಅವನು (ಅಥ�ಾ ಅವಳು) �ೕವರ ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ�ಲಲ್�ಂದು �ಾವ� �ಶಚ್ಯ�ಾ� �ೕಳಬಹುದು. �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ
�ಲಸದ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಪ�ಯುವದು ಅ�ಾಧಯ್. �ಾ�ಗಳ ಎ�ಾಲ್ �ಲಸಗಳು
(ಮತುತ್ �ಾ�ಗ�ಲಲ್ರು – �ೂೕ�ಾ 3:23) �ಾಪ�ಂದ ಕ��ಾಗಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್ �ೕವರ
ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯದು ಮತುತ್ ಉನನ್ತ�ಾದದಲಲ್ (��ಾಯ 64:6). ಮತುತ್ ಅವನು
ಎ�ಟ್ೕ �ಲಸಗಳನುನ್ �ಾ�ದರು, ಎ�ಟ್ೕ ಸಮಯ �ಾ�ದರು, ಅವನು ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಸಂ�ಾ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 10

2:10 ��ಾವ್�ಗ�� �ಕಕ್ �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವ� ಅವರು �ಾ��ದದ್ಲಲ್, �ೖ�ಕ�ಾ�
ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಅವರು ಹಟುಟ್�ಾಗ �ೕ� ಏನನೂನ್ �ಾ�ಸ�ಲಲ್��ೕ ಅದರಂ��ೕ.
ಅದು �ೕವರು ಅವರ�ಲ್ �ಾಡುವ �ಾಯರ್�ಾ��. ಅದು ಸೃ�ಟ್ಯ �ಾಯರ್ – 2 �ೂ�ಂಥ
5:17; �ಾ�ೂೕಬ 1:18; �ೕ�ಾನ 1:13. �ೕವರು ನಮಮ್�ಲ್ �ಾ� �ೂಸ
�ೕ�ತವನುನ್ ಸೃ�ಟ್ಸಲು ಒಂದು �ಾರಣವನುನ್ ಗಮ��. �ಾವ� ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸಗ�ಂದ
ರ�ಸಲಪ್�ಟ್ಲಲ್, ಆದ� ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡಲು ರ�ಸಲಪ್�ಟ್�ದ್ೕ� – �ೕತ 2:14;
ಮ�ಾತ್ಯ 5:16. �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡಲು �ದದ್ಪ���ಾದ್�
ಮತುತ್ ಆ ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸವ� ನಮ�ಾ�. ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡುವ ಅವ�ಾಶಗಳನುನ್
ನ�ಮ್ಲಲ್ರ ಮುಂ� ಇ�ಟ್�ಾದ್�. ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸಗಳು ರಕಷ್�ಯ ಫಲ�ಾ��. �ಾವ�
ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡ�ದದ್� �ಾವ� �ೕವರ �ೖ �ಲಸದವರಲಲ್�ಂದು
�ೂೕ���ೂಳುಳ್�ತ್ೕ� (ಮ�ಾತ್ಯ 7:16-20; ಮುಂ�ಾದ). ನಮಮ್�ಲ್ರುವ �ೂಸ
�ೕ�ತವ�, ಒ�ಳ್ಯ ಮರವ� �ಶಚ್ಯ�ಾ� ಒ�ಳ್ಯ ಫಲವನುನ್ �ೂಡುವ �ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ
ಒ�ಳ್ಯ ಫಲವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ �ೖ �ಲಸದವ�ಾದದ್�ಂದ ಆತನು
ತನನ್ �ಲಸವನುನ್ ಮು�ಸು�ಾತ್�ಂದು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ೂೕಗುವ �ಾ�ಯ�ಲ್�ೕ
�ಟುಟ್�ಡುವ�ಲಲ್�ಂದು �ಾವ� ನಂಬ�ೕಕು – ���ಪ್ 1:6.
“ಚಟುವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ರ್”–
�ರ್ೕಕ್
ಪದವನುನ್
ಈ
�ೕ��ಾ�ಯೂ
�ಾ�ಾಂತ�ಸಬಹುದು “ನ�”, “ಮುಂ� �ೂೕಗು”, “�ೕ�ಸು”, “ವ�ರ್ಸು”,
“ನಡವ��ಯನುನ್ ಸ�ಪ���ೂೕ”, “�ಲಸದ�ಲ್ರು”, ಮುಂ�ಾದ, ಸ�ನ್�ೕಶವನುನ್ ಕು�ತು.
�ೌಲನ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ (ಮತುತ್ �ೕ�ಾನ) ಅಕಷ್ರಶಃ ನ�ಯುವ�ದನುನ್ ಎಂ�ಗೂ
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಲಲ್. 11-12
2:11-12 ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವ� �ೕವರ ��ೕಶ�ಾದ
ಜ�ಾಂಗ�ಾ�ತುತ್. �ೕವರು ಅವ�� ತನನ್ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು, ಆತನ ಧಮರ್�ಾಸ�,
ಆತನ ಆ�ಗಳು, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು – �ೂೕ�ಾ 9:4,5. �ೂೕಕದ �ೕ� ಜ�ಾಂಗಗ��
(ಅನಯ್ರು) ಅದರ�ಲ್ �ಾ�ರ�ಲಲ್ – ವ.12. ಅವರು ಅದ�ಕ್ ತುಂ�ಾ ದೂರ�ದದ್ರು –
ವ.13. ಮತುತ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಮತುತ್ �ೕ� ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗದವರ ನಡು� �ೖರತವ್�ತುತ್ –
ವ.14. ಈಗ, �ೕವರು ಅದ�ನ್�ಾಲ್ ಬದ�ಾ���ಾದ್�ಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್�.
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಇನುನ್ �ೕ� ಅನಯ್ಜ�ಾಂಗದವ�ಗೂ ಮತುತ್ �ಹೂದಯ್ರ ��ನ್��ರುವವರ
ನಡು� �ೕದ�ಲಲ್ – ವ. 14-22. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಎಲಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಒಂ�ೕ ಆ��ಾದ್�. 1
�ೂ�ಂಥ 12:12,13; ಗ�ಾ 3:28 �ೂೕ���. 11
2:11 “ಅನಯ್ಜನರು”– �ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದ �ೕ� ಜನರು. �ಹೂದಯ್ರು (“ಸುನನ್�”)

ಅವರನುನ್ “ಸುನನ್��ಲಲ್ದವರು” –ಎಂದು ಕ�ಯು�ತ್ದದ್ರು. ಇದು �ರ�ಾಕ್ರದ
ಪದ�ಾ�ತುತ್ –�ಾಯ್ಯ 14:3; 15:18; 1 ಸಮು 14:6; 17:26; 2 ಸಮು 1:20. ಸುನನ್�
�ಪಣ್��ಾ� ಆ� 17:9-14; ಗ�ಾ 5:6. 12
2:12 ಈ ಭೂ�ೂೕಕದ ಜನರು �ರ್ಸತ್�ಂದ ದೂರ�ರುವ�ದು ಇನುನ್ ದುಃಖಕರ�ಾದ
�ಥ್��ಾ�� – ಸತಯ್ �ೕವರು ಅವರ�ಲ್ ಇಲಲ್, ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಯ �ಷಯ�ಾ� �ಜ�ಾದ
ಮತುತ್ ಸ��ಾದ ��ೕ� ಅವ��ಲಲ್ (1 �ೕ�ಾನ 2:23; 5:11,12, ಗ�ಾ 4:8). 13
2:13 “�ೕವ�” ಅಂದ� “ಅನಯ್ಜನ�ಾದ �ೕವ�”– ಅವರು ತಮಮ್ �ಾಪದ ಮತುತ್
ಅ��ಾವ್ಸದ ��ತತ್ �ೕವ�ಂದ ದೂರ�ದದ್ರು. ಆದ� “�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್” –ಅವರನುನ್ �ೕವರ
ಹ�ತ್ರ�ಕ್ ತಂದನು. �ೕವರ ಸ�ನ್�ಾನ�ಕ್ �ಾಗರ್ವ� ಎಲಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಗೂ ���� – ಇ�ರ್
10:9-22. 14
2:14 “ನಮಮ್ ಸ�ಾ�ಾನ”– ನಂಬುವ �ಹೂದಯ್ರ ಮತುತ್ ಅನಯ್ಜನರ ನಡು�
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗದ ಅ�ತ�ಗಳು
�ಾಶ�ಾ�ತು ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ ಐಕಯ್� ಮತುತ್ ಒಂದತವ್��. 15
2:15 “ಆತನ �ೕಹದ�ಲ್”– ಅನಯ್ಜನರ ಮತುತ್ �ಹೂದಯ್ರ ನಡು� ಇದದ್ಂತಹ
ಹ�ತನವನುನ್ �ರ್ಸತ್ನು �ಲು�ಯ �ೕ� �ಾಶಪ��ದನು – ವ.16. �ೕಧ ಮತುತ್
ಹ�ತನವನುನ್ ಸೃ�ಟ್�ದ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಮೂರ್ಲ �ಾ�ದನು – ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
�ೕ��ಂದ �ೂಡಲಪ್�ಟ್ತು (�ೂೕ�ಾ 7:4; 10:4). ಈ ಹ�ತನವ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾತರ್
�ಾಶ�ಾಗುತತ್�. �ರ್ಸತ್�ಂದ ದೂರ�ರುವವರ�ಲ್ ಅ�ೕಕ �ೕ� ಅ�ಥ್ತವ್ದ�ಲ್ರುತತ್�.
“ಒಬಬ್ �ೂಸ ಮನುಷಯ್”– ಇದರ ಅಥರ್ ಎ�ಾಲ್ �ಹೂದಯ್ ಮತುತ್ ಅನಯ್ ��ಾವ್�ಗಳು
ಒಂ�ೕ �ೕಹ�ಾ��ಾದ್� �ರ್ಸತ್ನು ಅದರ �ರ�ಾಸ್��ಾದ್�. ಇದು “�ೂಸದು” �ಾಕಂದ�
ಇದರಂ� �ದಲು �ಾವ�ದು ಇರ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಇದು �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ೂಸ
ಸೃ�ಟ್�ಾ��. 16
2:16 “ಸಂ�ಾನ”– �ೂೕ�ಾ 5:10; 2 �ೂ�ಂಥ 5:18,19 �ಪಪ್�. 17
2:17 “ಆತನು ಬಂದು”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು ಬಂದನು. ಆತನು ಸ�ಾ�ಾನದ ಪರ್ಭು,
ಆತನು ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ ಮನುಷಯ್ರ ನಡು� ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ಮನುಷಯ್ರು
ಮತುತ್ �ೕವರ ನಡು� ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ �ೂಡಲು ಬಂದನು – ��ಾಯ 9:6; ಲೂಕ
1:79; �ೕ�ಾನ 14:27; 16:33; ಅ�� 10:36; 2 �ೂ�ಂಥ 5:20. ಆತನು �ಾ�ೕ
ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ �ಾ�ದನು ಮತುತ್ ತನನ್ ಅ��ೕಸತ್ಲರ ಮೂಲಕ ಮತುತ್ ತನನ್ �ೕವಕರ
ಮೂಲಕ�ಾ� ಈಗಲು ಎ�ಲ್�ಯ�ಲ್ಯೂ �ಾರು�ತ್�ಾದ್�.
“ದೂರ�ಾ�ದದ್”– ಅನಯ್ಜನರು – ವ.13.

“ಹ�ತ್ರ”– �ಹೂದಯ್ರು. 18
2:18 3:12; �ೂೕ�ಾ 5:2; ಇ�ರ್ 10:19-22 �ೂೕ��. ಈಗ ಎಲಲ್ರೂ ಅನಯ್
ಜನ�ಾಗ�ೕ ಅಥ�ಾ �ಹೂದಯ್�ಾಗ�ೕ �ೕರ�ಾ� �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ�ಾ� �ೕವರ ಬ��
ಬರಬಹುದು. �ರ್ೖ�ೕತವ್ವನುನ್ ಇ�ಲ್ ಗಮ�� – �ಾವ� �ೕವಕು�ಾರನ ಮೂಲಕ
ಪ��ಾರ್ತಮ್�ಂದ ತಂ��ಾದ �ೕವರನುನ್ ಸ�ೕ�ಸು�ತ್ೕ�. 19
2:19 ವ.12 �ಕ್ ತ�ವ್ರುದದ್�ಾ��. . “ಒಂ�ೕ ಸಂ�ಾಥ್ನದವರು” ಇದು ಒಂದು ಪಟಟ್ಣ
ಅಥ�ಾ �ೕಶದ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಗ�ಾ 4:26; ���ಪ್ 3:20; ಇ�ರ್ 11:16;
12:22 �ೂೕ���. “�ೕವರ ಕುಟುಂಬದವರು” �ೕವ�� ಕುಟುಂಬ��. ಅದು ಎ�ಾಲ್
ಮನುಷಯ್�ಂದ �ಾಡಲಪ್�ಟ್ಲಲ್ ಆದ� ಆತನ ಆತಮ್�ಂದ ಹು�ಟ್ದ ಮನುಷಯ್�ಂದ
�ಾಡಲಪ್�ಟ್� – ವ.5. ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಾ�ಾಡುವ��ಾದ� ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು
ಸ�ೂೕದರ ಮತುತ್ ಸ�ೂೕದ�ಯ�ಾ��ಾದ್� �ೕವರು ಅವರ ತಂ��ಾ��ಾದ್� – 2
�ೂ�ಂಥ 6:17,18. 20-22
2:20-22 �ರ್ಸತ್�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ ಮ��ಾ��ಾದ್�, �ೕವರ ಆಲಯ. 1
�ೂ�ಂಥ 3:16; 6:19; 1 �ೕತರ್ 2:4,5. ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವ�� ಏ�ಾ��ಾದ್�ಂದು �ೕಳಲು
�ೌಲನು ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಅ�ೕಕ ಪದ ��ಾಯ್ಸಗಳನುನ್ �ೂೕ��. ಅವರು �ೕವರ
ಮಕಕ್�ಾ��ಾದ್� (ಎ� 1:5), �ೕವರ �ಾಧಯ್ಸಥ್ರು (1:18), �ೕವಕು�ಾರನ “�ೕಹ”
(1:23), �ೕವರ �ೖ �ಲಸ (2:10), �ೕವಜನರು, ಪರ�ೂೕಕ ಸಂ�ಾಥ್ನದವರು ಮತುತ್
�ೕವರ ಮ�ಯವರು (2:19), ಮತುತ್ �ೕವರ ಆಲಯ (ವ.21). �ೕ�ಾಲಯವ� ಆ�ಾಧ�
ನ�ಯುವ ಮತುತ್ �ಾ��ಗಳನುನ್ ಅ�ರ್ಸುವ ಸಥ್ಳ�ಾ��. �ಾ�ರುವದ�ಂದ ಅದು
�ೕವಜನ�ಂದ ಸಂ�ೕ�ಸ�ಾದ �ೕವರು �ಾ�ಸುವ ಆಲಯ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 12:1;
ಇ�ರ್ 13:15,16). 20
2:20 “ಅ��ೕಸತ್ಲರು”– 1:1; ಮ�ಾತ್ಯ 10:2.
“ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– ಈ ಪದವ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ���ಂದ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯವ�ಗೂ
ಇರುವ ಪರ್�ಾ�ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ ಇವ�ಬಬ್ರನೂನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ಎ� 3:5; 4:11; 1
�ೂ�ಂಥ 12:28).
“ಮೂ�ಗಲುಲ್”– 1 �ೕತರ್ 2:6; ��ಾಯ 28:16. ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ವವರು �ದಲು
ಮೂ�ಗಲಲ್ನುನ್ ಕತತ್�ಸು�ಾತ್�. ಕಟಟ್ಡದ�ಲ್ ಇದು ಮುಖಯ್�ಾದ ಕ�ಾಲ್��. ಇದ�ಕ್
ಸಂಪಕರ್�ಾ� ಕಟುಟ್ವ �ೂೕ�� ಇದು �ಖರ�ಾದ �ೕ�ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�,
ಪ�ಣರ್ಕಟಟ್ಡ�ಕ್ �ಥ್ರ�ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್ಕಟಟ್ಡ�ಕ್ �ೌಂದಯರ್ವನುನ್
�ೂಡುತತ್�. 21

2:21 “��ಯುತತ್�”– �ೕವರ ಕಟಟ್ಡವ� ಪ�ಣರ್�ೂಂ�ಲಲ್. �ನ�ಂದ �ನ�ಕ್ �ೂಸ
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಆತನು ಕೂ�ಸುವದ�ಂದ ಅದು ��ಯು�ಾತ್ �ೂೕಗುತತ್�. ಆ ಕಟಟ್ಡವ�
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಒ�ಾಟ್�ರುತತ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಯುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಸುವ
“ಕಲುಲ್ಗಳು” –�ೕವರ ಆ�ಮ್ೕಕ ಆಲಯದ ಕಟಟ್ಡ�ಕ್ �ೂೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� – 1 �ೕತರ್
2:5. ಅವರು �ಾಪ �ಾ�ದ� �ೕವರು ತನನ್ ಕಟಟ್ಡ�ಂದ ಆ �ೕ�ಸುವ ಕಲುಲ್ಗಳನುನ್
�ತುತ್ �ಾಕು�ಾತ್� ಎಂದು �ೕ�ಸಲು �ಾರಣ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ೕ ಪ�ೕ
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ�ದ�ಂದ ಆತನು ಪ�ನಃ ಅವರನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು �ೕ�ಸುವ
ಅಗತಯ್�ಲಲ್. �ೕವರು ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ ಉತತ್ಮ�ಾದ �ೕಜಕನು, �ಾಸುತ್�ೕ�ಪ್,
ಕಟುಟ್ವವನು ಆ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನು ಕಲುಲ್ಗಳ�ನ್ಡುವ �ೕಜ�ಯು ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ
�ಾಶವ್ತ�ಾದ�ಾದ್��. �ೂೕಕದ ಅ�ತ್�ಾರವನುನ್ �ಾಕುವ �ದ�ೕ �ೕ�ಾಲಯ�ಕ್
�ಾವ ಕಲುಲ್ಗಳು �ೕ�ಂದು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಮುಂ��ೕ ಆ���ೂಂಡನು – 1:4,5 –
ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ಒಂದು �ಾ� �ಥ್ರಪ��ದದ್ನುನ್ ��ದು �ಾಕುವ ಪರ್�ನ್�ೕ
ಉದಭ್�ಸುವ��ಲಲ್. 22
2:22 “�ೕವ� ಸಹ”– �ೕವ� ಅನಯ್ಜನರ ��ಾವ್�ಗಳು.
“��ಾಸ�ಾಥ್ನ”– ��ೕ 25:8; ಪರ್ಕ 21:3 �ಪಪ್� �ೂೕ��. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗಳು �ಾತರ್ ಈ �ೂೕಕದ �ೕ� �ೕವರ ಆಲಯಗ�ಾ��ಾದ್�. ಮನುಷಯ್�ಂದ
ಕಟಟ್ಲಪ್ಟಟ್ ಆಲಯಗಳ�ಲ್ ಆತನು �ೕ�ಸುವ�ಲಲ್ – ಅ�� 17:24,25.
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3:1 “�ೕ�ರುವದ�ಂದ”– 2:20-22.
“��ಯವನು”– ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ��ಾಗ �ೌಲನು ಸ�ಮ�ಯ�ಲ್ದದ್ನು. �ರ್ಸತ್��
ನಂ�ಗಸತ್�ಾದದ್�ಂದ ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್��ಾ� ಅನಯ್ಜನರ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ �ಾ�ದ �ಲಸ�ಾಕ್�
ಅವನು ��� �ಾಕಲಪ್�ಟ್ದದ್ನು. (ಅ�� 21—22 �ೂೕ���). ಆದದ್�ಂದ ಅವನು
ತನನ್ನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ��ಯವ�ಂದು �ೕಳು�ಾತ್�. ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ �ತತ್�ಲಲ್� ಮನುಷಯ್ರು
ತನನ್ನುನ್ ��� �ಾಕಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್�ಂದು ���ದದ್ನು.
“ಅನಯ್ಜನರು”– ಈ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೌಲನು ಮು�ಸ�ಲಲ್. ಅದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಅವನು
ಅವ��ಾ� �ಾರ್�ರ್ಸು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ವ.14 ರ�ಲ್ ಈ �ಷಯವನುನ್
ಎ�ತ್�ೂಂಡರೂ ಇದನುನ್ �ೕಳುವ��ಲಲ್. ವಚನಗಳು 2-13 ಅವನ ಮನ�ಸ್� ಬಂದ �ೕ�
�ಷಯವ�ೂನ್ಳ�ೂಂ��. 2
3:2 “�ಮ�ೂೕಸಕ್ರ ನನನ್ನು �ೂಟಟ್”– �ೌಲನು ಅನಯ್ಜನಗಳ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾ�ದದ್ನು –

ಗ�ಾ 2:7-9; ಅ�� 9:15; 22:21. 3,4
3:3,4 “ಪರ್ಕಟ�”– ಗ�ಾ 1:11,12.
“ಮಮರ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 13:11; �ೂೕ�ಾ 11:25; 16:25; 1 �ೂ�ಂಥ 15:51 �ಪಪ್�
�ೂೕ��. ಇ�ಲ್ �ಾವ ಮಮರ್ದ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�? ಅವನು ಅದನುನ್
ವ.6 ರ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್�.
“ಸಂ�ೕಪ�ಾ�”– ಈ ಪ�ರ್�ಯ �ದಲ ಎರಡು ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ ಅವನು ���ದ �ಲವ�
�ಷಯಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ರಬಹುದು, ಈ �ೕ�ಯ 1:9; 2:19. 5
3:5 �ೂೕ�ಾ 16:25,26; �ೂ�ೂ 1:26,27. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಈ
ಅ��ೕಸತ್ಲರ ಮತುತ್ �ೂೕಧ�ಗಳು �ಾಖ�ಾ�ರುವದು ಮನುಷಯ್�ಂದಲಲ್ ಆದ� �ೕವರ
ಪರ್ಕಟ��ಂದ�ೕ. 6
3:6 2:11-22 ರ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕ�ದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್ ಒಟುಟ್ಗೂ��ದನು. �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂ�ದ ಅನಯ್ಜನ��ರುವ ಮೂರು ಪರ್�ೕಜನಗಳನುನ್ ಅವನು ಪ�ಟ್
�ಾಡು�ಾತ್�. �ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಅವರು �ಾಧಯ್ಸಥ್�ಾ��ಾದ್�, �ೕಸು�ನ
�ೕಹ�ಾದ, ಒಂ�ೕ ಸತಯ್ ಸ�ಯ ಸದಸಯ್ರು ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ ಅವರು
ಹಂ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. “�ಾ�ಾದ್ನ” ಇ�ಲ್ ಇದು �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ ಇನುನ್
��ರ್ಷಟ್�ಾ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ರಬಹುದು (1:13). 7,8
3:7,8 ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ� �ೌಲನು ತನನ್ �ೕ�ಯನುನ್ ಪ�ಗ��ದನು.
ಅವ�� ಇದು �ೕವರ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ವರ�ಾ�ತುತ್. �ರ್ೖಸತ್��ಾಲ್ ಈ �ಷಯವನುನ್ �ೕ�
ಪ�ಗ��ದ� ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಎಂಥಹ ಬದ�ಾವ� ಆಗಬಹುದು! 7
3:7 “ಶ�ತ್”– 2 �ೂ�ಂಥ 3:5,6; �ೂ�ೂ 1:29; ಅ�� 1:8. �ೕವರ ಶ�ತ್ಯು �ಾತರ್
ಒಬಬ್ನನುನ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಒ�ಳ್ಯ �ೕವಕನ�ಾನ್� �ಾಡಬಹುದು. 8
3:8 “ಅತಯ್ಲಪ್�ಾದ”– �ೌಲನು ತನನ್ನುನ್ �ಾವ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಾಣು�ತ್�ಾದ್�ಂದು
�ೂೕ��. 1 �ೂ�ಂಥ 3:5-7; 15:9. ಅವನು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಎಲಲ್��ಂತಲೂ
ಅತಯ್ಲಪ್�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�, �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾ� (1 ��
1:15). �ಲವ� ಜನರು ತಮಮ್ ಬ�ಗ್ �ರುದದ್�ಾದ ದೃ�ಟ್ಯ�ನ್ಟುಟ್�ೂಂ�ರುವ�ದು
ದುಃಖಕರ�ಾ�� ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳಲ್� �ಾ�ೕ ಉತತ್ಮ�ಾದವರು ಮತುತ್ �ಾ�ಗಳ�ಲ್
ಕ�ಷಠ್�ಾದವ�ಂದು ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
“ಅಪರ್�ೕಯ�ಾದ ಐಶವ್ಯರ್”– ವ.16,17,18; 2:7. �ಲವರು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ರ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�, ಅದು �ಾ�ಾರಣ�ಾದದುದ್, ಹುಚುಚ್�ಾತು,
ಉಪ�ೕಗ�ಕ್ �ಾರದ �ಷಯ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 1:18,23

�ೂೕ���). ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ಾರೂ ಪ�ತ್ ಹಚಚ್�ಾರದ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಐಶವ್ಯರ್ದ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡುತತ್�ಂದು ಅವ�� ಸವ್ಲಪ್ವ� ���ಲಲ್. �ರ್ಸತ್ನ ಈ
ಅಪರ್�ೕಯ�ಾದ ಐಶವ್ಯರ್ದ ಬ�ಗ್ ಇತರ�� �ೕಳುವ�ದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಚ್ನ �ಲಸವ� ಈ
�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ� �ಾವ��ಲಲ್. 9
3:9 �ಂ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ �ೕವರು �ೕ� ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಮನುಷಯ್�� ಪರ್ಕ��ದನು, ಆದ� ಈ
ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾಲವ� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾಗುವವ�ಗೂ �ಂ�ಟುಟ್�ೂಂ�ದದ್ನು. ನಂತರ ಇದನುನ್
ಪರ್ಕ�ಸಲು �ೌಲನನುನ್ ಆ���ೂಂಡನು.
“ಸಮಸತ್ವನುನ್ ಸೃ�ಟ್�ದ”– ಜಗತತ್ನುನ್ ಸೃ�ಟ್�ದ �ೕವರ �ಷಯ�ಾ�
�ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�ಂದು �ೕ� �ಾವ��ೂೕ ‘�ೕವರ” ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್�ಂದು
ಜನರು ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಬಯ�ದನು (ಆ� 1:1). 10
3:10 �ೕವರು ಸ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� (1:22,23). ಮನುಷಯ್ರು �ಾತರ್ವಲಲ್
ಆದ� ಪರ�ೂೕಕದ �ೕ�ಗಳು ಸಹ (ಮತುತ್ ಕ�ಯ�ೕ�ಂ��ಾದ್� – 1 �ೕತರ್ 1:12).
�ಹೂದಯ್�ೂಂ�ಗೂ ಮತುತ್ ಅನಯ್ಜನ�ೂಂ�ಗೂ �ೕವರ ವಯ್ವ�ಾರ, ಎರಡು
ಗುಂ��ಂದಲೂ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಒಂದು “�ೕಹ” �ಾ� ಆತನು �ಾಡುವ�ದು,
ಇದನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ – ಈ �ಷಯಗಳು �ೕವರ ಅತುಯ್ನನ್ತ �ಾನದ
ಪರ್ಕಟ��ಾ��.
“�ಾಜತವ್ಗ�ಗೂ ಅ��ಾ�ಗ�ಗೂ”– ಅ�ಾತ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಟಟ್ವರು (ಎ�
6:12) ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯವರು ಇ�ಾದ್� (�ೂ�ೂ 1:16; 1 �ೕತರ್ 3:22; �ಾ� 10:12,13).
ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಬಹುಶಃ ಒ�ಳ್ಯದರ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಸ�ಯ �ಷಯ�ಾ�
�ೕವರ �ಾಗರ್ವ� ಅವ�� ಅದುಭ್ತ�ಾದದೂದ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಶಂಶ�ೕಯ�ಾದದೂದ್ ಎಂದು
ಅವ�� ಅ�ನ್ಸ�ೕಕು. 11
3:11 “�ಾಶವ್ತ�ಾದ ಉ�ದ್ೕಶ”– ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಆಗು�ತ್ರುವ ಸ�ಯ ರಚ� ಮತುತ್
�ಳವ��ಯು ಅ�ಾ��ಾಲದ ಸಂಕಲಪ್ದ ಪರ್�ಾರ�ಾ� ನ�ಯು�ತ್� – 1:11. 12
3:12 2:18 �ೂೕ��.
“ಆತನ�ಲ್”– �ೕ�ಾನ 14:6.
“�ಾ�ಧಯ್ �ೕರುವದ�ಕ್ ಭರವಸವ�ಳಳ್ �ೖಯರ್”– ಇ�ರ್ 4:16; 10:19-22.
“ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ”– �ೂೕ�ಾ 5:2. 13
3:13 “�ೖಯರ್�ಡ�ಾರ�ಂದು”– �ೌಲನು �ೕವರ �ಜ�ಾದ �ೕವಕ�ಾ�ದ� ಅವ��
ಕಷಟ್ಗಳು ಬರ�ಾರ�ಂದು �ೕ�ಸುವ �ಾ� ಅವ�� �ೂೕಧ�ಗಳು ಉಂ�ಾ�ರಬಹುದು.
ಅಥ�ಾ ಅವನು �ಂ�ಯನುನ್ ಎದು�ಸ�ೕ�ಾದ� ಅವರು ಸಹ ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�

ಎಂದು �ೕ��ರಬಹುದು. ಏ�ೕ ಆ�ದದ್ರೂ ಅವರು �ೖಯರ್�ಡ�ಾರ�ಂದು �ೌಲನು
ಬಯ�ದನು. ಅವ�ಾದ�ೂೕ �ರ್ಸತ್��ಾ� �ಂ�ಪಡುವದರ�ಲ್ ಅವನು ಸಂ�ೂೕ��ದನು –
�ೂ�ೂ 1:24; 2 �ೂ�ಂಥ 12:10; �ೂೕ�ಾ 5:3.
“ಕಷಟ್ಗಳು”– ವ. 1. 2 �ೂ�ಂಥ 11:23-29 �ೂೕ���. ಅವನು ಪಡು�ತ್ದದ್ ಕಷಟ್ಗಳು
ಅವ��ಾ� 2 �ೂ�ಂಥ 1:6; 2 �� 2:9,10.
“�ಮ� ಘನವನುನ್”– �ೌಲನ ಕಷಟ್ಗಳು ಅವ��ಾ� �ೕವ��ರುವ �ರ್ೕ�ಯ (ಮತುತ್
ಅವನ �ರ್ೕ�ಯ) ಗುರು�ಾ��. �ರ್ಸತ್��ಾ� ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವ�ದು �ರ್ಸತ್�ಗೂ
ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ “�ೕಹ”ಕೂಕ್ ಮ��ಯನುನ್ ತರುತತ್�. 14,15
3:14,15 ವ.1 ರ�ಲ್ ��ಲ್�ದ �ಷಯವನುನ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್�. 14
3:14 “ತಂ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:16 �ಪಪ್�. �ೕವರ ��ಾವ್�ಗಳ ಕುಟುಂಬವ� (ಎ�
2:19) ಕುಟುಂಬ�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಆತನು �ಜ�ಾದ ತಂ�ಯ ಹೃದಯವ�ಳಳ್
ತಂ��ಾ��ಾದ್�. 16
3:16 “ಸಂಪತುತ್”– ವ. 8; 1:7,18; 2:7; ���ಪ್ 4:19. ಎ� 1:17-19 ರ�ಲ್ �ೕವರ
ಅತುಯ್ನನ್ತ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಅವರು ���ೂಳುಳ್ವ �ಾನವನುನ್ ಪಡ�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಅವನು
�ಾರ್�ರ್�ದನು. ಇ�ಲ್ ಅವನು ಆ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ ಬಲವನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು
ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ ಮ�ಾ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ���ೂಳುಳ್ವಂ� ಅವನು �ಾರ್�ರ್ಸು�ಾತ್�.
“ಆತಮ್”– ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಸಲು ತಂ��ಾದ �ೕವರು ಪ�ಶುದಧ್ ಆತಮ್ನನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್� (1:13). ಅವ�� ಆತನು ಒಳ�ನ ಆ�ಮ್ೕಕ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲ�ಾ��. 17
3:17 “�ಾಸ�ಾಡುವನು”– �ೌಲನು ��ಾವ್�ಗ�� ಬ�ಯು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್
��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ರ್ಸತ್��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 8:9,10; 2 �ೂ�ಂಥ 13:5; �ೂ�ೂ 2:2-7.
�ಪಪ್��ಾ� ವ.19 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ಅವ��ಾ� ��ಚ್ನದನುನ್
�ಾರ್�ರ್ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಅವರ�ಲ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಮೂಲಕ �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ತವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯಸು�ಾತ್� (ಗ�ಾ 2:20), ಆತನು ಅವರ ಹೃದಯವನುನ್ ತನನ್
�ಾಸ ಸಥ್ಳ�ಾ� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು (�ೕ�ಾನ 14:23) �ಾರ್�ರ್ಸು�ತ್�ಾದ್�.
ದುಃಖಕರ �ಷಯ�ೕ�ಂದ� ನ�ಮ್ಳ� �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಸಲು �ಾಧಯ್ ಆದ� �ಾವ� ಆತನನುನ್
ಅ���ಾ� ನಮಮ್ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಸಣಣ್ �ೂಠ�ಯ�ಲ್ ಇ�ಸು�ತ್ೕ�. �ರ್ಸತ್ನು
ನ�ಮ್ಂ�� ನಮಮ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ಮ�ಯನುನ್ ಆಕರ್���ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸು�ಾತ್� - ನಮಮ್
ಒಳ�ನ ಪರ್��ಂದು �ಾಗಗಳನುನ್. ಸಂಪ�ಣರ್ ಮ�ಯು ಆತನ�ಂದು, ನಮಮ್ದಲಲ್�ಂದು
�ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್�. ನಮಮ್ �ರ್ೕ�ಯ ಅ�ೕನ�ಯನುನ್,
��ೕಯತವ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯನುನ್ ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�. ನಮಮ್

ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಆತನು ಕತರ್�ಾ�ರಲು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕಚ�ಗಳನುನ್,
�ೕಜ�ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ಾವ� �ಾಡುವ�ದನುನ್ ಆಳಲು ಬಯಸು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 14:9).
ನಮಮ್ ಮ�ಯ�ಲ್ (ಹೃದಯದ�ಲ್) �ಾವ� ಯಜ�ಾನ�ಾ�ರಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು,
ಆದ� ಅ�ಲ್ �ಾ�ಸು�ಾತ�� �ೕವಕ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಆತನು �ಾ�ಾ��ಾಜನು ನಮಮ್
ಹೃದಯಗಳನುನ್ ಆತನ ಅರಮ�ಯ�ಾನ್� ಮತುತ್ ತನನ್ �ಂ�ಾಸನದ ಸಥ್ಳವ�ಾನ್�
�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸು�ಾತ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನು ತನನ್ ಶ�ತ್�ಂದ ನಮಮ್ನುನ್
ಬಲ�ೂ�ಸುವದ�ಂದ ಇದು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್� (ವ.16). ಆತನು �ಾಡ�ದದ್�, �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ನಮಮ್ ಹೃದಯದ ಮೂ�ಯ�ಲ್��ದಂ� �ಾವ� ನಡ�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�.
“ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ”– ಆ��ಂದ ಅಂತಯ್ದವ�ಗೂ �ರ್ೖಸತ್ �ೕ�ತವ� ನಂ��ಯ
�ೕವನ�ಾ�� (ಎ� 2:8; �ೂೕ�ಾ 1:17; �ೂ�ೂ 2:6), ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್
ಸಂಪ�ಣರ್ ಹೃದಯವನುನ್ ಆಕರ್���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� ಆತನನುನ್ ನಂಬುವದನುನ್
ಮುಂದುವ�ಸು�ಾಗ �ಾತರ್ ಆತನು ನಮಮ್ ಮ�ಯವನಂ� ನ�ಮ್ಂ�� �ಾ�ಸು�ಾತ್�.
ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸ�ಂದು �ಾವ� ಆತನನುನ್ ನಂ�ದದ್� �ಾವ� ಸಹ ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್
ತುಂ�ಸುವಂ�ಯೂ ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ನ�ಮ್ಳ�ನ �ೕ�ತವನುನ್ ಆಕರ್���ೂಳಳ್ಲು
ಆತನನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು. ಮತುತ್ ಆತನು �ಾ� �ಾಡು�ತ್ೕ�ಂದು ಪರ್ಕ��ರುವದ�ಂದ �ಾವ�
�ಾ� ಆತನು �ಾಡ�ಾತ್�ಂದು ನಂಬ�ಾರದು?
“�ರ್ೕ�”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು� ಇರುವ ಈ ಸಂಬಂಧದ�ಲ್ ಇದು
ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್�� (�ೕ�ಾನ 14:23,24; 1 �ೂ�ಂಥ 13:13). �ರ್ೕ�
ಎನುನ್ವ�ದು ಒ�ಳ್ಯ ಭೂ�ಯ �ಾ� ಅ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು “�ೕರೂರ” �ೕಕು ಮತುತ್
��ಯ�ೕಕು. ತಮಮ್ �ೕವತವನುನ್ ಕಟಟ್ಲು �ೕ�ಾದ ಭದರ್�ಾದ ಅ��ಾಯ�ಾ��. 18
3:18
�ರ್ಸತ್ನ
�ರ್ೕ�ಯ
�ಾನವ�
��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್
�ರ್ೕ�ಯ
ಸೂಪ್�ರ್ಯನುನ್ಂಟು�ಾಡುತತ್� (1 �ೕ�ಾನ 3:16; 4:9-12,19). ಆದದ್�ಂದ ಆತನ
�ರ್ೕ�ಯ ಮಹತತ್ನುನ್ �ಾವ� ಗರ್���ೂಳಳ್ �ೕಕು ಆಗ �ಾವ� ಆ �ರ್ೕ�ಯ�ಲ್
�ೕರೂರು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ �ಲಸು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ �ಾವ �ೕ� �ರ್ೕ�ಸ �ೕ�ೂೕ ಆ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�. �ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ�ಯು ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ಂತಲೂ ಅಗಲ�ಾ��,
ಉದದ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದರ ಅಂತಯ್ವನುನ್ �ಾಣಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್, ಆ�ಾಶದ ಎತತ್ರವನುನ್
�ೕ�� �ೕವರು �ತಯ್ಕೂಕ್ �ಾ�ಸುವ ಆತನ ��ಾಸವನುನ್ ಮುಟುಟ್ತತ್�, ���ಗದ
ಆಳ�ಾದ �ಾನ ಮತುತ್ �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶದಷುಟ್ ಆಳ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 11:33). 19
3:19 �ಾನ�ಕ್ �ೕರುವದನುನ್ �ಾವ� �ೕ� ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು? ಅನಂತ�ಾದದದ್ನುನ್
�ಾವ� ಗರ್�ಸುವದು �ೕ�? ಆತಮ್ನು ನಮ� ಒಳ�ನ �ಾನವನುನ್ ಮತುತ್ ಅದರ

ಅನುಭವವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ಬ� ಓದುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ಾವ� ಸಮುದರ್ದ �ಷಯ�ಾ�
ಅಥರ್ �ಾ��ೂಳಳ್�ಾ�ವ�, ಆದ� ಅದರ �ೕ� �ೌ�ಾ�ಾನ �ಾ�ದ� ಮತುತ್ ಆಳದ�ಲ್
ಮುಳು�ದ� ಅದರ ಅಥರ್�ಾಗುತತ್�. �ೕವರು �ಾ�ೕ ಅಪರ�ತ�ಾದವನು ಮತುತ್
ಶ�ಾವ್ತ�ಾದವನು ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ನ �ಾನ�ಕ್ �ಲುಕದವನು ಆ��ಾದ್�. ಆದ�
��ಾವ್�ಗಳು ಆತನನುನ್ ��ದು�ೂಂ��ಾದ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 11:27; ಇ�ರ್ 8:11; 1
�ೕ�ಾನ 5:20. �ಾ��ೕ �ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ�.
“ತುಂ�ಸಲಪ್ಡ�”– ಎ� 5:18. �ರ್ಸತ್�ಂದ ತುಂಬಲಪ್ಡುವ�ದು ಅಂದ� �ೕವ�ಂದ
ತುಂಬಲಪ್ಡುವ�ದು ಮತುತ್ �ೕವರ ಆತಮ್�ಂದ ತುಂ�ಸಲಪ್ಡುವ�ದು. �ರ್ಸತ್ನು ಎ�ಾಲ್
��ಾವ್�ಗಳ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಯ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯದ�ಲ್ ಇರುವ �ಾಯರ್ವ�
ಆತನು �ೕವ�ಂಬುದ�ಕ್ �ಾ��ಾ��. �ೕವರು �ಾತರ್ ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್
ಕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಇರಲು �ಾಧಯ್. �ರ್ಸತ್ನ �ೖವತವ್ದ �ಪಪ್�ಯನುನ್ ���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ
2:11 ರ�ಲ್ �ೂೕ��. �ೖವತವ್ದ ಪ�ಪ�ಣರ್��ಾಗ�ೕ�ಂಬ �ಾರ್ಥರ್��ಂತಲೂ
��ಚ್ನ�ೕ��? ಆದ� ನಮಮ್ �ಕಕ್ ಹೃದಯವ� �ೕವರ ಎ�ಾಲ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯನುನ್
���ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಬಹು�ೕ? ಒಂದು ಚಹದ �ೂೕಟವ� ಸಮುದರ್ �ೕರನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
���ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಬಹು�ೕ?
�ಾಧಯ್�ಾಗುವಷುಟ್
ಸಮುದರ್ದ
�ೕರನುನ್
���ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಬಹುದು.
ಸಮುದರ್ದ
�ೕರನುನ್
ತನನ್
ತು�ಯವ�ಗೂ
ತುಂ���ೂಳಳ್ಬಹುದು. �ಾ��ೕ ��ಾವ್�ಯ ಹೃದಯ ಮತುತ್ �ೕವರು. ��ಾವ್�ಗಳ
ಗು� ಇದ�ಕ್ಂತಲೂ �ೕ��ಾ�ರ�ಾರದು. 20
3:20 ವಚನಗಳು 16-19 ರ�ಲ್ರುವ ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು �ಜ�ಾ�ಯೂ ನಮ�
�ಕುಕ್ವ �ಾಧಯ್� ಇ��ಾ? �ಶಚ್ಯ�ಾ�. ಅದು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್� �ೕವರು ಅವ�ಗಳನುನ್
ನಮ� �ೂೕ�� ಅವ�ಗಳನುನ್ ��ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಇ�ಚ್ಸುವ��ಲಲ್. �ೕವರು ಈ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ನಮಮ್�ಲ್ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ನಮಮ್
�ಾಮಥಯ್ರ್�ಕ್ಂತಲೂ �ಾವ� ಊ�ಸುವದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಾಚ್� �ಾಡುವನು. �ಾ�ಾದ�
�ಾ� ಈ ಅನುಭವವನುನ್ �ಾ�ಾರಣ ��ಾವ್�ಗಳು ಅನುಭ�ಸು�ತ್ಲಲ್? �ಾಕಂದ� ಅದರ
�ಜ�ಾದ ಅವಶಯ್�� ಎಂದು �ಾವ� ��ದು�ೂಂ�ಲಲ್, ಆದ� �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು
ಬಯಸ�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಇ�ಚ್ಸು�ಾತ್�, ಆತ�� ನಮಮ್ನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಒ�ಪ್��ೂಡ�ೕಕು, ಎಲಲ್ದರಲೂಲ್ ಆತ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತನನುನ್
ನಂಬ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗ��ಾ� ನಂಬುತತ್�ೕ ಇರ�ೕಕು (ವ. 17; �ೕ�ಾನ 4:21;
�ೂೕ�ಾ 12:1,2. �� 29:13; ��ಾಯ 57:15). 21
3:21 “ಆತ�� ಮ��ಯುಂ�ಾಗ�”– 1:6,12,14. ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ಾಡುವವನು

�ೕವ�ಾ�ರುವದ�ಂದ, ��ಾವ್�ಗ�ಾ�
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4:1 �ಂ�ನ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ �ಾ� ಕ�ದನು
ಎಂಬುದನುನ್ �ೌಲನು ಪರ್ಕ��ದನು – �ೕವರ ಮಕಕ್ಳು, �ೕವರ �ಾಧಯ್ಸಥ್ರು, �ರ್ಸತ್ನ
�ೕಹ, �ೕವರ ಆಲಯ, �ರ್ಸತ್ನ �ಾಸಸಥ್ಳ. ಈಗ ಈ ಕ�� �ೕಗಯ್�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ನಮಮ್ನುನ್ ಉ�ಾಸ್�ಸು�ಾತ್�. �ಾವ� �ೕವರ ��ೕಷ�ಾದ ಸವ್ಂತ
ಮಕಕ್ಳಂ� �ಾ�ಾಗಲೂ ನ�ದು�ೂಳಳ್ವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ರಂತರ�ಾ� ನಡ�ೂಳಳ್�ೕಕು.
�ಾವ�
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಮ�ರುವ
ಮ��ಯುಳಳ್
ಸತಯ್ವನುನ್
ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂಡವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದರ �ಳ�ನ�ಲ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು.
“�ೕಗಯ್�ಾ� ನಡ�ೂ�ಳ್�”– ಅದ�ಕ್ �ೕಗಯ್�ಾ� �ೕ��� ಮತುತ್ ನ�ದು�ೂ�ಳ್� –
�ೂ�ೂ 1:10; 1 �ಸ 2:12. “ನ�” �ಪಪ್��ಾ� 2:10. �ೕಗಯ್�ೕ�ಯ�ಲ್ ಎಂದು
�ೕಳು�ಾಗ
�ೕವ�ೂಡ�ಯೂ
ಮತುತ್
ಮನುಷಯ್�ೂಡ�ಯೂ
�ರ್ೕ�ಯ�ಲ್
ನಡ�ೂಳುಳ್ವ�ದು. �ರ್ೕ� ಇಲಲ್ದ �ೕ�ತ, ಎ�ಟ್ೕ ಸ��ಾ�ದದ್ರೂ ಮತುತ್ �ೕ��ಂದ
ನಡ�ೂಂಡರೂ ಮತುತ್ ಸವ್-�ಾಯ್ಗ�ಾ�ದರೂ ಮತುತ್ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ದದ್ರೂ, ನಮಮ್ನುನ್
ಕ�ದ �ೕ�ತ�ಕ್ �ೕಗಯ್�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 2
4:2 “�ನಯ ಮತುತ್ �ಾ�ವ್ಕತವ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:3-5; 11:29; �ೂ�ೂ 3:12; 1 �ೕತರ್
5:5,6.
“�ೕಘರ್�ಾಂ�”– ಇ�ಲ್ �ೌಲನು �ರ್ೖಸತ್ �ಾ�ಮ್ಯ ಒಂದು ��ೕಷ�ಯನುನ್
�ವ�ಸು�ಾತ್�. ಅದು �ರ್ೕ�ಯ�ಲ್ ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್ರು ಸ���ೂಳಳ್ವ�ದು. ನಮಮ್
ಸಂಬಂಧಗಳ�ಲ್ ನಮಮ್ �ೖ�ಂದ �ಾಧಯ್�ಾಗ�ರುವ ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್ರು �ಾ�ಮ್�ಂದ
ನಡ�ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಸ���ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುವಂ� �ರ್ೕ�ಯು �ಾಡುತತ್� (1
�ೂ�ಂಥ 13:4). 3
4:3 “ಆತಮ್ನ ಐಕಯ್�”– ಇದು �ೕವ�ಾತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ರ್ಸತ್ನ “�ೕಹ” ದ�ಲ್
ಒಂ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಸೃ�ಟ್�ದ ಐಕಯ್� (1 �ೂ�ಂಥ 12:12,13). ಇದು ಸಂ�ಾಥ್ಪ�ಯ
ಐಕಯ್�ಯಲಲ್ ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್ ಸೃ�ಟ್ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ
17:20-23 �ೂೕ��). ಆದ� ಈ ಐಕಯ್�ಯ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್ರು
ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ �ೕ�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಇದ�ನ್ೕ �ಾವ� �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಇ�ಲ್
�ೕಳು�ತ್�ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 12:16,18; 2 �ೂ�ಂಥ 13:11; 1 �ೕತರ್ 3:11). ಇದನುನ್

�ಾಡಲು �ಚುಚ್ ಪರ್ಯತನ್ದ ಅಗತಯ್�� – “ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ�ದು” –�ಾ�ಾ� �ಾ�ೕ
ಆಗುವ��ಲಲ್. ಮುಂ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಐಕಯ್�ಯ �ಾರಣವನುನ್ ಮತುತ್
��ಾವ್�ಗಳು �ಾ� ಇತರ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ �ೕ�ಸ�ೕ�ಂಬ
�ಾರಣಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. 4
4:4 “�ೕಹ”– 1:22,23; 3:6.
“ಆತಮ್ನು”– 1:13; 2:22.
“��ೕ�”– 1:8. 5
4:5 “ಕತರ್ನು”– 1:2; 1 �ೂ�ಂಥ 8:6 (�ಪಪ್��ಾ� ಲೂಕ 2:11).
“ನಂ��”– ಎ� 1:13,15; 2:8.
“�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ”– ಎ�ಸ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ಾ� �ೕ�ಾ�ಾನ್ದ ಬ�ಗ್ ಸೂ���.
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ� �ೕ��ಂದ�ೂೕ ಅಥ�ಾ ಪ�ಶು�ಾಧ್ತಮ್�ಂದ�ೂೕ ಎಂಬುದನುನ್ �ೌಲನು
ಇ�ಲ್ �ೕಳ�ಲಲ್. “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ�ಂದ ಒಂ�ಾ�ವ�” ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳ�ಲಲ್; ಒಂದು
�ೕ� �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ೕ�ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ ಸೂ��ರಬಹುದು. “ಒಂದು
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ” ಮೂಲಕ ಎಂಬುದರ ಅಥರ್ ಒಂದು �ೕ� �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ�
�ಾಪಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್ ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ಐಕಯ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ��ಹ್
ಎಂಬು�ಾ�ರಬಹುದು. �ೕ�ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ �ಷಯದ �ಪಪ್�ಯನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ 3:2;
�ಾಕರ್ 16:16; ಅ�� 2:38; 1 �ೂ�ಂಥ 1:14-17; ಆತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ �ಷಯ�ಾ�
ಅ�� 1:5; 1 �ೂ�ಂಥ 12:13. �ೂೕ�ಾ 6:3,4 ಸಹ �ೂೕ��. 6
4:6 “ತಂ��ಾದ �ೕವರು”– 1:2,3,17; 3:14.
“��ಮ್ಲಲ್ರ�ಲ್”– ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ (2:22). �ೕವರು ಎ�ಾಲ್ ಮನುಷಯ್ರ�ಲ್
ಇಲಲ್ (2:12; 4:18). “ಒಂದು” ಎಂಬ ಪದವ� ವಚನಗಳು 4-6 ರ�ಲ್ ಏಳು �ಾ�
�ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�.
�ಾ�ಾದ�
ಈ
ಎ�ಾಲ್
�ಷಯಗಳ�ಲ್
��ಾವ್�ಗಳು
ಒಂ�ಾ�ರುವದ�ಂದ, ಅವರು ಈ ಒಂದತವ್ವನುನ್ ಮತುತ್ “ಸ�ಾ�ಾನದಬಂಧವನುನ್”
ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್�ೕಕು (ವ.3). ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ರ್ೖ�ೕಕತವ್ವನುನ್ ಗಮ��� – ಒಂ�ೕ
ಆತಮ್ನು, ಒಂ�ೕ ಕತರ್ನು, ಒಂ�ೕ ತಂ�, ಮೂರು ವಯ್�ತ್ಗಳು, ಒಂ�ೕ �ೕವರು. �ಪಪ್��ಾ�
ಮ�ಾತ್ಯ 3:16,17; 28:19; 2 �ೂ�ಂಥ 13:14; ಎ� 4:4-6. 7-11
4:7-11 �ಲವ� �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಒಂ�ೕ�ಾ��ಾದ್� (ಏಳು
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಈ�ಾಗ�ೕ ಪ�ಟ್�ಾ��ಾದ್�). ಆದ� �ೕ� �ಷಯಗಳ�ಲ್
�ೕ��ಾ��ಾದ್�. ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ ಮತುತ್ �ಲಸದ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಕು�ತು ಇದು
�ಜ�ಾ��. ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾದವ�ಗಳನುನ್ �ಾತರ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಸೂ���ಾದ್�. 7

- 4:7 �ೂೕ�ಾ 12:4-8; 1 �ೂ�ಂಥ 12:4-11. 8
- 4:8 �ೕತರ್� 68:18. 9
4:9 “ಭೂ�ಯ ಅ�ೂೕ �ಾಗ”– ಅದೃಶಯ್�ಾದ ಸತತ್ವರ �ೂೕಕ ಎಂದು ಅವನ
ಅಥರ್�ಾ�ರಬಹುದು (�ೂೕ�ಾ 10:7). 10
4:10 “ಏ��ೂೕದನು”– 1:20,21; ಅ�� 2:31-35.
“ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು”– �� 23:24 �ೂೕ��. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನು ��ೂೕವ
�ೕವರ ಅವ�ಾರ�ನುನ್ವ�ದ�ಕ್ ಇದು ಸಹ ಒಂದು �ಾ��ಾ��. ಲೂಕ 2:11
�ಪಪ್�ಯನುನ್ ಮತುತ್ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 11
4:11 1 �ೂ�ಂಥ 12:28 �ೂೕ���.
“ಅ��ೕಸತ್ಲರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:2.
“ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– ಎ� 2:20; 3:5. �ಪಪ್��ಾ� ಆ� 20:7; 1 �ೂ�ಂಥ 12:10,28.
“ಸು�ಾ�ರ್ಕರು”– �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರಲು ��ೕಷ ವರ�ರುವವರು.
“ಸ�ಾ�ಾಲಕರು ಮತುತ್ �ೂೕಧಕರು”– ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು ಒಂ�ೕ ಗುಂ�ನ ಜನರನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಾ�ಾಲಕ�ಗೂ �ೂೕ�ಸುವ ವರ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕವರ
�ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಎಲಲ್�ಗೂ ಸ�ಾ�ಾಲಕನ ಹೃದಯ�ರ�ೕಕು. �ೕವರು
ಅವರನುನ್ ಈ �ೕ�� ಕ��ದದ್� ಅವರು ಆ �ೕ�� ಅವಶಯ್ಕ�ಾದ �ಾಮಥಯ್ರ್�ಾಕ್�
�ರಂತರ�ಾ� �ೕವರನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ರ�ೕಕು. ಇ�ಲ್ “�ಾಜಕರು” ಇಲಲ್�ರುವದನುನ್
ಗಮ�� – ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್�. 1 �ೕತರ್ 2:5. 12
4:12 ಇ�ಲ್ �ೕವರು ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳನುನ್ �ೂಡುವ ಅತುಯ್ನನ್ತ�ಾದ
ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ ಮತುತ್ ಆ ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್ ಸ�� �ೂಡುವದನುನ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�. 1 �ೂ�ಂಥ
12:7 �ೂೕ���.
“�ೕವಜನರನುನ್ �ೕಗಯ್�ಥ್�� ತರಲು”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ��ಂದ �ಾ�ಾಂತರ�ೂಂಡ
“�ೕಗಯ್ರ�ಾನ್�” ಎಂಬ ಪದವ� ಮ�ಾತ್ಯ 5:48 ಅಥ�ಾ ಇ�ರ್ 6:1 ರ�ಲ್ �ಕುಕ್ವ ಪದ�
ಒಂ�ೕಯಲಲ್, ಆದ� �ದದ್ಪ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸಮಥರ್ರ�ಾನ್� �ಾಡಲು ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್
�ಾಣಬಹುದು, ಸಂಪ�ಣರ್�� ನ�ಸುವ ಪರ್�ರ್�.
“�ೕ�ಯ �ಲಸ�ಕ್”– ಅಥ�ಾ “�ೕ�ಯ �ಲಸ” – ಈ ವಚನದ�ಲ್ �ೂೕಡುವ ಪರ್�ಾರ
ಇತರರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಅ�ವೃ�ಧ್�ೂ�ಸಲು �ೕವಜನರು ಅವ�� �ೕ� �ಾಡ�ೕಕು (ಗ�ಾ
5:13 �ೂೕ��), ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ದದ್ಪ�ಸುವ �ಲಸವ� ಸ�ಾ�ಾಲಕರ, �ೂೕಧಕರ
ಮತುತ್ ಸು�ಾತರ್�ೕವಕರ �ಲಸ�ಾ��. ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು “ಸಂಪ�ಣರ್�ೕ�” ಯ�ಲ್
ಇರಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್, ಆದ� ಸಹ ��ಾವ್�ಗ�� �ೕ� �ಾಡಲು ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯದ�ಲ್ಯೂ

��ಾವ್�ಗಳು �ದದ್�ಾ�ರ�ೕಕು.
“ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುವದ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ”– �ೂೕ�ಾ 14:19; 1 �ೂ�ಂಥ 14:12-26; 1 �ಸ
5:11. ಇದು ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಗು��ಾ�ರ�ೕಕು. ಮ�ೂತ್ಬಬ್ರನುನ್ ಉತತ್ಮ�ೂ�ಸಲು
�ಾ�ಾಗಲೂ ಹುಡುಕುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಈ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಅಳವ���ೂಂಡು ಎಲಲ್ರೂ ಈ
�ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಯರ್ರೂಪದ�ಲ್
�ಾಡುವ��ಾದ�
ಸ�ಗಳ�ಲ್
ಆಗುವ
ಬದ�ಾವ�ಗಳನುನ್ ಊ�� �ೂೕ�. 13-15
4:13-15�ಾವ� ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಅ�ವೃ�ಧ್ �ೂಂದ�ೕ�ನುನ್ವ��ೕ �ೕವರ �ತತ್�ಾ��. 1
�ೂ�ಂಥ 3:1-3; ಇ�ರ್ 5:11—6:1; 1 �ೕತರ್ 2:1-3; 2 �ೕತರ್ 3:18 �ೂೕ���. ವ.13
ರ�ಲ್ ಈ ಅ�ವೃ�ಧ್ಯು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ�� ಮತುತ್ ಆತನ �ಳುವ��ಯ ಐಕಯ್�ಾ��.
ವ.15 ರ�ಲ್ ಇರುವ�ಲಲ್ವ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಸಂಗ�ಗ�ಾ��. �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಆಳ�ಾ� �ೕರೂ�
��ಯ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಒಂ�ಾ� ಆತನ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ �ೂಂದುವ ತನಕ
ಆತನ�ನ್ೕ �ೂೕಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಇದ�ನ್ೕ �ೕವರು ಸ�� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ�
�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ರ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� �ಾವ� “�ರ್ೕ�ಯನುನ್
ಸತಯ್ದ�ಲ್ �ಾ�ಾಡುವದರ” ಮೂಲಕ ಆತ�ೂನ್ಂ�� �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು (ವ. 2,25;
6:14; �ೕತರ್� 15:2; 25:5; 31:5; 51:6; �ಾ�ೂೕ 6:16,17; 12:22; 1 �ೂ�ಂಥ 5:8;
�ೂ�ೂ 3:9; 1 �ೕ�ಾನ 2:21). ಇದು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ��ಯಲು ಅ�ೕ ಮುಖಯ್�ಾ��.
�ಾವ� ��ಯ�ೕ�ಾದ� ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ ಪ��ರುವ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ �ಾವ�
ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್ರು �ಾ�ಾಡ�ೕಕು. ಸತಯ್ವ� ಸ� �ಾಥ್ಪ�ಯ ಅ�ತ್�ಾರ�ಾ��. ಇ�ೕ
�ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ ಆ�ಾರ, ಉ��ಾಡ�ೕ�ಾದ �ಾ�. ಸತಯ್ವ� ಕಳ�ೂಂಡ� ಎಲಲ್ವನುನ್
ಕಳ�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�. �ಾವ� ಸತಯ್ವನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಯ ಹೃದಯ�ಂದ
ಸತಯ್ವನುನ್ ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್ರು �ಾ�ಾಡಲು ಕ�ಯ�ೕಕು. ಖಂ�ತ�ಾ�, ಅ�ೕಕರು
ಸ��ಳ� ನುಸು� ಇದ�ಕ್ �ರುದದ್�ಾ� �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್
ಅ�ಾಯ್ಸ�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� ಅಂಥಹ �ಾಯರ್ಗಳ�ನ್ೕ �ೕವರು ವ.14 ರ�ಲ್
ಖಂ�ಸು�ಾತ್�. 14
- 4:14 �ೂೕ�ಾ 16:17,18; 2 �ೂ�ಂಥ 11:13-15; �ೂ�ೂ 2:8; 1 �� 4:2.
“ಅ�ತ್ತತ್ ನೂ���ೂಂಡು . . . �ೂೕಗುವವರ �ಾ�ರ�ಾರದು”– ಇದು �ೕವರ
�ಾಕಯ್ವನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಅನವ್���ೂಳಳ್�ರುವವ�� �ೕ�
ಆಗುತತ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಯಲು �ಫಲ�ಾಗುವರು. ಗ�ಾ 1:6,7; 3:1. 16
4:16 “���ಾ� �ೂೕ�ಸಲಪ್ಟುಟ್”– �ೖ�ಕ �ೕಹವ� ಒಂದ�ೂನ್ಂದು �ೖ�ಕ
ಅ�ಥ್ಪಂಜರ, �ಾಂಸಖಂಡ, ಮೂ�, ಮುಂ�ಾದವ�ಗ�ಂದ �ೂೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�. �ರ್ಸತ್ನ

�ೕಹ�ಾದ ಸ�ಯು �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ಉಂ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಕಟುಟ್ಗ�ಂದ ಒಂ�ಾ�
��ದು�ೂಳಳ್ಲಪ್�ಟ್� (1 �ೂ�ಂಥ 12:12-27). ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್ �ೕಹವ�
“�ರ್ೕ��ಂದ ತನನ್ನುನ್ ವೃ�ಧ್ಗ�ಸುವಂ�” –�ಾಡಲು ಪರ್��ಬಬ್ ಸದಸಯ್ನ
ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುತತ್�. 17
4:17 “�ೕ�ಸು”– 4:1. �ಾವ� ಈ �ೂೕಕದ ಜನರಂ� �ೕ��ದ� �ಾವ� �ರ್ಸತ್��
�ೕಗಯ್�ಾದ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸು�ತ್ಲಲ್ (2:2,3). �ೕ�ಯವರು ಆ �ೕ�
ನಡ�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ನುನ್ವ �ಾರಣ�ಂದ �ಾವ� ಸಹ �ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು.
“�ಷ��ೕಜನವ�ಳಳ್ �ೕಚ�”– �ೂೕ�ಾ 1:21; ಅ�� 14:15; 1 �ೕತರ್ 1:18. ಈ
�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು ತಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ� ಮತುತ್ ��ೕಚ�ಾಶ�ತ್ಯ �ಾಮಥಯ್ರ್ದ ಕು�ತು
�ಚಚ್ಳಪಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಅವರ ಆ�ೂೕಚ�ಯು, ಮುಖಯ್�ಾ�
ಅವರ �ಾ�ರ್ಕ ಮತುತ್ �ಾ�ವ್ಕ ಆ�ೂೕಚ�ಯು ಬ��ಾದದುದ್ ಮತುತ್
�ಷ��ೕಜನ�ಾ��. 18
4:18 �ಾಲುಕ್ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು �ರ್ಸತ್�ಲಲ್ದ ಈ �ೂೕಕದ ಜನರ �ಥ್�ಯನುನ್
�ವ�ಸು�ಾತ್�.
“ಮನಸುಸ್ ��ಾಬ್� �ೂೕ��”– 6:12; �ೕತರ್� 82:5; �ೕ�ಾನ 1:5; 3:19; ಅ��
26:18; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4; 1 �ೕತರ್ 2:9; 1 �ೕ�ಾನ 2:11.
“ಮು�ಚ್ �ೂೕ��ಾದ್� ಅಥ�ಾ �ೕವ�ಂ�ಾಗುವ �ೕವ�ಕ್ ಅನಯ್�ಾ��ಾದ್�”– ಎ�
2:12; �ೕ�ಾನ 14:17; �ೂೕ�ಾ 8:9,16; ಯೂದ 19.
“ತಮಮ್�ಲ್ರುವ ಅ�ಾನ”– ಅವ�� ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳು ���� ಇದರ�ಲ್
ಸಂಶಯ�ಲಲ್ ಆದ� ಒಬಬ್�ೕ ಸತಯ್ �ೕವರನುನ್ ಅವರು ��ಯದವ�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ
15:21; 16:3; �ೂೕ�ಾ 1:22; 1 �ೂ�ಂಥ 1:21; 1 �ೕ�ಾನ 2:4).
“ಹೃದಯದ �ಾ�ಣಯ್ದ ��ತತ್”– �ರ್ಸತ್�ಲಲ್� ಅ�ೕಕ ಜನರ �ಥ್�ಯು ಇ�ಾ��. 2
�ೂ�ಂಥ 4:4 �ೂೕ���. �ೖ�ಕ�ಾ� ಒಬಬ್ನು ಕುರು�ಾ�ರುವ�ದು ದುಃಖದ ಸಂಗ�.
ಜನ�� ಕುರುಡು ಮನಸುಸ್, �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾಣದ ಕುರುಡು ಹೃದಯ�ದದ್� ಅದು
ಇನೂನ್ ದುಃಖಕರ�ಾದ �ಷಯ�ಾ��. “ಕುರುಡುತನ” �ರ್ೕಕ್ �ಾ��ಂದ �ಾ�ಾಂತರ
�ಾ�ರುವ ಈ ಪದವನುನ್ �ೕ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತ�ಸಬಹುದು “ಕ�ಣತನ” ಅಥ�ಾ
“ಅಸಮಥರ್�” ಅಥ�ಾ “ಮಂದ�”. 19
4:19 2:3 �ೂೕ��. ಕರು�ಾದ, ಕ�ಣವ�ಳಳ್ ಹೃದಯದ ಪರ್�ಫಲವ� ಇ�ೕ ಆ�ರುತತ್� –
ಮನುಷಯ್ರು �ೕ� ಮತುತ್ �ೖ�ಕ�ಯ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ಕಳ�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ಾಪವ� ಇನುನ್
�ೕ� �ಾಪ�ಾ� �ಾಣುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅದು �ಾಪ�ಂದು ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�. ಮುಂ�ನ

��ಚ್ �ೖಂ�ಕ �ಾಪದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ೕ� ದುಷಟ್ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ತಮಮ್ನುನ್
ಕಳ�ೂಳುಳ್ವದು. �ೂೕ�ಾ 1:24-32 ಸತಯ್�ಾ�� ಮತುತ್ ನಂತರ ಏ�ಾಗುತತ್�ಂಬ
�ವರ�ಯು ಭಯಂಕರ�ಾ��.
“ಅ�ಯಂ�ರ್ತ �ಾಮ”– �ಾಮದ�ಲ್ ಎಂ�ಗೂ ತೃ�ತ್ �ಕುಕ್ವ�ಲಲ್. ಮನುಷಯ್ರು
ತಮಮ್ನುನ್ ಇದ�ಂದ ತೃ�ತ್ಪ���ೂಳಳ್ಲು ಎಷುಟ್ ಪರ್ಯ�ನ್�ದರೂ, ಅದು ಇನುನ್ �ಚುಚ್
ಹಂಬ�ಸುತತ್�, �ೂರ್ೕಧವ� �ಚುಚ್ತತ್� ಮತುತ್ ಇನುನ್ �ೕ��ಸುತತ್�. 20,21
4:20,21 �ರ್ೖಸತ್����ೂಂಡವರು ಸಹ ವ.19 ರ�ಲ್ �ವ��ದಂ� �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ�
ಅವರು �ೕ�ಸುವ �ೕ�ಯು, ಅವರು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ ಕ�ತ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗ�ಗೂ
�ರುದದ್�ಾ��.
“�ೕಸು�ನ�ಲ್ರುವ ಸ�ೂಯ್ೕಪ�ೕಶವ�”– �ೕ�ಾನ 1:17; 14:6. �ನಯ,
��ೕಯ��ಂದ ಆತ�ಂದ ಕ�ತು�ೂಳುಳ್�ಾಗ ವಚನಗಳು 17-19 ರ�ಲ್ರುವ
ಎಲಲ್ದ�ಂದ �ಡುಗ� �ಾಡುತತ್�. 23
4:23 �ೂೕ�ಾ 12:2.
�ಾವ� ನಡ�ೂಳುಳ್ವ �ೕ�ಯು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್�.
“ಹ�ಯ ಮನುಷಯ್ನು”– �ೂೕ�ಾ 6:6 �ೂೕ���. �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ನುನ್ ಕ�ಯುವ
ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾವ� ಹ�ಯ ಮನುಷಯ್�ಾ��ದ್ವ� ಮತುತ್ ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ ರ��ದನು.
ಅದರ ಅಥರ್ ನಮಮ್ �ಂ�ನ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ತವನುನ್ (�ೂ�ೂ 2:1-3). �ಾ�ಾದ�, �ಾ�,
ಅದನುನ್ ��ದು�ಡ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್�? �ಾಕಂದ� �ಲವ� ಹ�ಯ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ನಡ�ೂಳುಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳು ನಮಮ್ನುನ್ �ಡ�
ಅಂ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಇ�ಚ್ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� ಅವ�ಗ�ೂಂ�� �ೂೕ�ಾಡ�ೕಕು.
23 24

4:24 “ಧ���ೂ�ಳ್�”– �ೂ�ೂ 3:10; �ೂೕ�ಾ 13:14; 1 �ೕ�ಾನ 2:6.
“ಧ���ೂ�ಳ್�” –ಎಂಬುದು �ೂರ ನಡ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ��ಾವ್�ಯ
ಕೃತಯ್ಗಳು �ರ್ಸತ್�ಲ್ರುವವ�� ತಕಕ್ �ಾ�ರ�ೕಕು. ಅವನು �ೂಸ ಸೃ�ಟ್ (2 �ೂ�ಂಥ
5:17), ಮತುತ್ ಆ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಕಪ�ಗಳು �ೕ�ೂಂದು ತರಹ ಇದುದ್
ಒಳ� �ೕ��ೕ ಆ�ರು�ಾತ್�, ��ಾವ್�ಗ�� ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನ�ರುತತ್�, �ಜ�ಾದದುದ್
ಮತುತ್ ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ೕವನ ಮತುತ್ ಆ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ�ದನುನ್ �ಾಣ�ೕಕು.
“�ೂಸ ಮನುಷಯ್�ಾ�”– �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂಸ�ಾ� �ೕ�ಸುವ �ಾಗರ್. ಆತನು ಈ
ಭೂ�ಯ �ೕ��ಾದ್ಗ, �ೕ� �ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೂೕ���ೂಟಟ್ನು. ಮತುತ್ �ಾವ�
ಪ�ಶುದಧ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಯುಳಳ್ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ�ಾಗುವಂ� ಆತನು

ನಮಮ್�ಲ್ �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಯ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಹು�ಟ್�ದನು (2:5,10; �ೂೕ�ಾ 8:4).
“�ೕವ�ಂದ ಸೃ�ಟ್ಸಪ್ಟಟ್”– 2 �ೂ�ಂಥ 5:17. �ೂಸ ಸವ್�ಾವದ ��ಾವ್�ಗಳು
ಪ�ಶುದಧ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಯುಳಳ್ �ೕ�ತವನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಹ�ಯ
�ೕ�ತವ� ಅಶುದಧ್�ಾದದುದ್ ಮತುತ್ ಅ�ೕ�ಯಳಳ್�ಾದ್�ತುತ್ ಅಥ�ಾ ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ
�ಟಟ್�ಾದ್�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅದರಂ� �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. 25-32
4:25-32 “�ಟುಟ್�ಟುಟ್” ಮತುತ್ “ಧ���ೂ�ಳ್�” ಎಂಬ ಪದಗಳ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೌಲನು
ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸು�ಾತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಡ�ೕ�ೕ�ಾದ �ಾಯರ್�ೕ�ಂದ� ಸತಯ್�ಕ್ ಮತುತ್
ಪ�ಶುದಧ್ತವ್�ಕ್ �ರುದದ್�ಾದದದ್ನುನ್ “�ಟುಟ್�ಟುಟ್” (�ೂ�ದು, �ರಸಕ್��),
ಅವ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ಾನ�ಂ�ರುವ�ದನುನ್ “ಧ���ೂ�ಳ್�” –ಅಥ�ಾ (ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್�). 25
4:25 ವಚನ 15. ಸತಯ್ವ� ಕಟುಟ್ತತ್�. ಸುಳುಳ್ತನವ� �ಾಶ�ಾಡುತತ್�. �ರ್ೖಸತ್ರು ಇ�ಲ್
�ಫಲ�ಾದ� ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್�� ಮತುತ್ ಸತಯ್�ಾದ �ೕವ�ೂಂ�� ಕಷಟ್ಗಳು
ಮುಂದುವ�ಯುತತ್� (�ೕತರ್� 31:5). ��ಾವ್�ಗಳು ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವ�ದು ಮತುತ್
�ೕಸ�ಾಡುವ�ದು
�ೕವ�ಗೂ
ಮತುತ್
�ರ್ಸತ್ನ
�ೕಹ�ಾದ
ಸ�ಗೂ
�ಾಪ�ಾ�ದಂ�ಾಗುವ�ದು. 26
4:26 �ೕತರ್� 4:4; ಮ�ಾತ್ಯ 5:22. �ೂೕಪವ� �ಾಪ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್�ಂದು ವ.31 ರ�ಲ್
ಅವನು ಸೂ�ಸು�ಾತ್�. ಪರ್� �ನವ� ತಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಉದಭ್�ಸುವ �ೂೕಪವನುನ್
�ಯಂ�ರ್��ೂಂಡವ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳು ವಯ್ವಹ�ಸ�ೕಕು. 27
4:27 ಸುಳುಳ್ತನ ಮತುತ್ �ೂೕಪ ಈ ಎರಡು �ಾಗರ್ಗಳ ಮೂಲಕ �ರ್ೖಸತ್ರು ತಮಮ್ �ೕ�
ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಬರ�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ೖ�ಾನ�� ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೂಡು�ಾತ್�. ಮತುತ್
�ೖ�ಾನನು ಆ �ೕ�ಯ ಅವ�ಾಶಗ�� �ಾವಗಲೂ �ಾಯು�ತ್ರು�ಾತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 2:11;
1 �ೕತರ್ 5:8). 28
4:28 “ಇನುನ್ �ೕ� ಕಳವ� �ಾಡ�”– ನಮ� ಒ�ಪ್�ರುವ ಹಣವನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಅದ�ಂದ “�ಾಲ” –��ದು�ೂಂಡು �ಂ�ರು�ಸ�ರುವದು
ಅಥ�ಾ ವಯ�ತ್ಕ �ಾಭ�ಾಕ್� ಸುಳುಳ್ �ಕಕ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ದು, ಮುಂ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು
ಸಹ ಕಳಳ್ತನ�ಾಗುತತ್�. �ೕ�ಾನ 12:6 �ೂೕ���. �ಲವ�� ಇದು ಒಂದು
ಕಷಟ್ಕರ�ಾದ �ೂೕಧ��ಾ��. ಅ�ೕಕರು �ರ್ೖಸತ್ರು ಈ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ಫಲ�ಾಗುವ�ದು
ಆ�ಮ್ೕಕ ಜನರು ಅಳುವಂ� �ಾಡುತತ್� – �ಜ�ಾ�ಯೂ �ರ್ಸತ್ನು ಅಳುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್�.
ಈ
�ಾಯರ್ದ�ಲ್
�ಾವ�ಾದರು
ತ�ಪ್ಗಸಥ್�ಾ�ದದ್�
ಅವನು
ಅವಳು
��ದು�ೂಂ�ರುವ�ದನುನ್ �ಂ�ರು�ಸುವ ಒ�ಳ್ ಮನ�ಸ್ರ� ಮತುತ್ �ೕವ�ೂಂ��

ಸ�ಪ���ೂಳಳ್�. �ೕವರು ನಗ�ಾರ�ೕ?, ಅ�ಾಯ್ಯದ ಹಣ�ಕ್ಂತಲೂ �ೕವರ
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯು ನಮ� ಮುಖಯ್ವಲಲ್��ೕ?
“ದು�ಯ� . . . �ೂಡುವದ�ಕ್”– ಅ�� 20:34,35; 2 �ಸ 3:6-10. �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ�
ಸಂ�ಾ��ದ ಹಣ ಮತುತ್ �ೕ�ಯವ�ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳುಳ್�ಾಗ �ೕವರು ಮ��
�ೂಂದು�ಾತ್�. ಅಪರ್�ಾ�ಕ� ಮತುತ್ �ಾವ್ಥರ್�ಯು �ೕವ�� ಅಪ�ಾನವನುನ್ ತರುತತ್�.
29

4:29 “�ಟಟ್ �ಾತು”– 5:4; �ೂ�ೂ 3:8; ಮ�ಾತ್ಯ 12:36. �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್
ಹೃದಯದ�ಲ್ರು�ಾಗ �ೕ� �ಾ� �ಾವ� �ಟಟ್�ಾತುಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸಲು �ಾಧಯ್?
“ಭ�ತ್ಯನುನ್ ವೃ�ಧ್�ಾಡುವಂಥ �ಾತು”– �ಾವ� �ೕಳುವ�ದರ�ಲ್ ಅಥ�ಾ
�ಾಡುವ�ದರ�ಲ್ ಇದು ನಮಮ್ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ರ�ೕಕು ( ವ. 12,15,16). 30
4:30
“ದುಃಖಪ�ಸ�ೕ��”– ಪ�ಶು�ಾಧ್ತಮ್ನು �ಾವ� ಇಲಲ್ದವನಲಲ್,
ಸು�ಾತ್ವ�ಥ್ಯ ಪರ್�ಾವಲಲ್, ಆದ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 14:16,17).
��ಾವ್�ಗಳು ಆತನನುನ್ �ೕ� ದುಃಖಪ�ಸು�ಾತ್�? �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್ರುವ
�ಾಪಗಳ ಮೂಲಕ – ಸುಳುಳ್, �ೂೕಪ, ಕಳಳ್ತನ, �ಾವ್ಥರ್�, �ಟಟ್�ಾತು ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು.
�ಾವ��ೕ ಅಪ�ಶುದಧ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ ಆತನನುನ್ ದುಃಖಪ�ಸುವ�ದು.
�ಾವ� ಅವಶಯ್�ಲಲ್� �ೕವರ ಜನರನುನ್ ದುಃಖಪ�ಸು�ಾಗ ಆತನನುನ್ ದುಃಖಪ�ಸು�ತ್ೕ�.
“ಮು�ರ್ �ೂಂ��ದ್ೕ�”– ಎ� 1:13,14. ��ಾವ್�ಗಳು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ಂ��ದರೂ
ಸಹ ಆತನು ಅವರನುನ್ �ಟುಟ್�ಡುವ�ಲಲ್. ಆದ� ಅವರ ಹೃದಯದ�ಲ್ ದುಃಖ�ರುತತ್�.
31

4:31 �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ ದುಃಖಪ�ಸುವ ಇತರ �ಾಪಗಳು. �ಾವ� ಅವಗಳನುನ್
�ಟುಟ್�ಡ�ೕಕು – ನಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ರಲು ಅವ�ಗ�� �ಾವ ಹಕುಕ್ ಇಲಲ್�ಂದು
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ರಸಕ್�ಸ�ೕಕು. 32
4:32 ವಚನ 2. �ೂೕ�ಾ 12:10,17,19; �ೂ�ೂ 3:12,13. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ಉ�ತ�ಾ� ಕಷ್��ದನು ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಕಷ್��ದನು. ಆದದ್�ಂದ ��ಾವ್�ಗಳು
ತಮಮ್ �ರುದದ್�ಾ� ತಪ�ಪ್ �ಾಡುವವರನುನ್ ಕಷ್�ಸ�ೕಕು. ಅವರು �ಾ� �ಾಡ�ದದ್�
ಅವರು �ೕವ�ೂಂ�� �ೂಂದ�ಯ�ಲ್ರು�ಾತ್�. ಅವರು ಇ�ೂನ್ಬಬ್�ೂಂ�� �ೕ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೂೕ �ಾ��ೕ ಆತನು ಅವ�ೂಂ�� ನಡ�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ
6:12,14,15; 18:21-35 �ೂೕ��. ನಮ� ತಪ�ಪ್ �ಾ�ದವರನುನ್ ಕಷ್�ಸಲು
��ಾಕ��ದ� ನಮ� �ಾ�ೕ �ಾಯ �ಾ��ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�, �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ದುಃಖಪ�ಸು�ತ್ೕ�
ಮತುತ್ ಸ�� ಕಷಟ್ವನುನ್ ತರು�ತ್ೕ�.

51
5:1 ಮ�ಾತ್ಯ 5:48. �ೕವರ ಮಕಕ್ಳು ಆತನ ತಂ�ಯಂ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.
“�ರ್ಯ�ಾದ ಮಕಕ್�”– 1 �ೕ�ಾನ 3:1. 2
5:2 “�ರ್ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂ�ಳ್�”– ಅಥ�ಾ “�ರ್ೕ�ಯ �ೕವತವನುನ್ �ೕ���” –
3:19; 4:15; �ೕ�ಾನ 13:34; �ೂೕ�ಾ 12:10; ಗ�ಾ 5:6,13; 1 �ೕ�ಾನ
3:11,16-18; 4:7,8. “ನ�ದು�ೂ�ಳ್�” –ಎಂಬ �ಪಪ್��ಾ� 2:10.
“�ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ��ದನು”– ವ. 25; �ೕ�ಾನ 13:1; 15:9,12; �ೂೕ�ಾ
8:37; ಗ�ಾ 2:20.
“ಸುಗಂಧ�ಾಸ��ಾದ �ಾ���ಾ�ಯೂ . . .”– ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; 26:28;
�ೕ�ಾನ 1:29; �ೂೕ�ಾ 3:25; 5:8; 2 �ೂ�ಂಥ 5:14; ಇ�ರ್ 9:14; 10:10,14; 1
�ೕತರ್ 2:24; 3:18. “ಸುಗಂಧ” ಎಂಬ ಪದವ� �ರ್ಸತ್ನ ��ಹ್ಗ�ಾದ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ
�ಾ��ಗಳನುನ್ �ಾಪಕ�ಕ್ ತರುತತ್� (�ಾಜಕ 1:9,13,17, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು). 3
- 5:3 4:1; 1 �ೂ�ಂಥ 6:13-18; 1 �ೕತರ್ 1:14,15; 1 �ೕ�ಾನ 2:6.
“ದರ್�ಾಯ್�”– ವ. 5; ಲೂಕ 12:15-21; 1 �� 6:6-10; ಇ�ರ್ 13:5; 2 �ೕತರ್ 1:4.
4

- 5:4 4:29; �ೂ�ೂ 3:8.
“ಉಪ�ಾರ ಸುತ್� �ಾಡುವ�ದು”– ವ. 20; �ೂ�ೂ 3:17; ���ಪ್ 4:6; 1 �ಸ 5:18;
ಇ�ರ್ 13:15; �ೕತರ್� 50:14; 113:1; �ಾಜಕ 7:12,13. 5
- 5:5 1 �ೂ�ಂಥ 6:9-11; ಗ�ಾ 5:21; ಇ�ರ್ 10:26,27; 1 �ೕ�ಾನ 3:9,10.
“�ಗರ್�ಾ�ಾಧಕರು”– ದು�ಾ�ಯ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧಕ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�
�ಾಕಂದ� ಆ �ೕ�ಯ ವಯ್�ತ್ಯು ದು�ಾ��ಂದ �ಾನು ಆ�ಸುವ ವಸುತ್ವನುನ್ ಅಥ�ಾ
ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಆ�ಾ�ಸು�ಾತ್�. ಅವನ �ಗರ್ಹವ� ಅವನ ಹೃದಯದ�ಲ್� – ���ಕ್ೕಲ
14:3,4. “�ಾಜಯ್” – ಮ�ಾತ್ಯ 4:17; �ೂೕ�ಾ 14:17; �ೂ�ೂ 1:13 �ೂೕ��. 6
5:6 “�ಮಮ್ನುನ್ �ಾರೂ �ೕಸಪ�ಸ�ಾರದು”– 1 �ೂ�ಂಥ 6:9; ಗ�ಾ 6:7; 1
�ೕ�ಾನ 3:7,8. �ಲವ� ಜನರು (�ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರನೂನ್ �ೕ�) ತಮಮ್ ಇಷಟ್ಬಂದಂ�
�ಾಪವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಅದರ�ಲ್ೕ ಮುಂದುವ�ಯು�ಾತ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ�ಲ್ ಇನೂನ್
ಅವ�� ಸಥ್ಳ�� ಎಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೕ�ಯವರನೂನ್ �ಾ� �ಾಡಲು
�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� ಆ �ೕ�ಯ ಜನರು �ೕಸ�ಕ್ ಮತುತ್ ಒಣ �ಾತುಗ��
ಒಳ�ಾಗು�ತ್�ಾದ್�.
“�ೕವರ �ೂೕಪ”– ಸಂ�ಾಯ್ 23:5; ಧ�ೕರ್ 4:25; �ೕತರ್� 90:7 - 11; �ೕ�ಾನ

3:36; �ೂೕ�ಾ 1:8; ಮುಂ�ಾದ. �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. 7
5:7 2 �ೂ�ಂಥ 6:14-18; ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು. 8
5:8 �ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ನಂಬ�ರುವವರು ಆ�ಮ್ೕಕ ಕುರುಡುತನದ�ಲ್�ಾದ್�, ಅವರು
ಕತತ್ಲ�ಲ್�ಾದ್�. ಅದರಂ� ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ �ಳ�ನ�ಲ್ �ಾತರ್ವಲಲ್, �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಅವರು �ಳ�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:14-16). ಇದರ ಪರ್�ಾರ�ಾ� �ೕ�ಸುವ
�ಾಗಯ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಅವರ ಕತರ್ವಯ್�ಾ��. �ೕವರು �ಳ�ಾ��ಾದ್� (1 �ೕ�ಾನ 1:5).
ಆದದ್�ಂದ ಆತನ ಮಕಕ್ಳು ಸಹ �ಳ�ನವ�ಾ��ಾದ್�, ಸಂಪ�ಣರ್ ಪ�ಶುದಧ್ನೂ ಮತುತ್
�ಷಕ್ಳಂಕವ�ಳಳ್ ಆತನ ಮಕಕ್ಳು. ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ಸಂಪ�ಣರ್ �ಷಕ್ಳಂಕ ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್
�ಾಗರ್ದ�ಲ್ �ೕ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು. 9
5:9 “ಫಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:17-20; �ೕ�ಾನ 15:1-8; �ೂೕ�ಾ 7:4.
“ಒ�ಳ್ತನ”– ಗ�ಾ 5:22.
“�ೕ�”– ಎ� 4:24; ಮ�ಾತ್ಯ 5:6; �ೂೕ�ಾ 6:18; 8:4; 14:17,18; 2 �ೂ�ಂಥ
5:21; ���ಪ್ 1:11; 1 �� 6:11; 1 �ೕತರ್ 2:24; �ೕತರ್� 15:1,2.
“ಸತಯ್”– ಎ� 4:15,21,25. 10
5:10 �ೂೕ�ಾ 12:2; 2 �ೂ�ಂಥ 5:9. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವನುನ್ �ಾವ�ದು
ಸಂ�ೂೕಷಪ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಆ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ��ೕ ��ಾವ್�ಗಳ ಸಂಪ�ಣರ್
ಗು��ಾ�ರ�ೕಕು. 14
5:14 ಇದು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಉ�ಲ್ೕಖವಲಲ್ ಆದ� ಅ�ಲ್ನ �ಲವ� ವಚನಗಳನುನ್
ಆಧ��� – ��ಾಯ 60:1; ಮ�ಾ� 4:2. ಈ ಪದಗಳು ಹ�ಯ �ರ್ೖಸತ್
ಸಂ�ೕತ�ಾ�ರಬಹುದು.
“ಸತತ್ವರನುನ್ �ಟುಟ್ ಏಳು”– ಕತತ್�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವರು ಮತುತ್ �ಾಪ�ಾಡುವವರು
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ��ರ್ಸು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ “ಸತತ್”ವ�ಾ��ಾದ್� (2:1). ಆತನ ಮಕಕ್ಳ ಮೂಲಕ
ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ �ಳಕು ಪರ್�ಾ�ಸು�ತ್�. ಮತುತ್ ��ರ್ಸು�ತ್ರುವವರು ಮತುತ್
ಸತತ್ವರು ಎದುದ್ �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� ಬರ�ೕಕು. 15
5:15 “ನಡ�ೂಳುಳ್ವ”– “ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ” – �ಪಪ್� 2:10. ��ಾವ್�ಗಳ �ೕವನ
�ೕ�ರ�ೕ�ಂದ� ಅವರ ಮೂಲಕ �ೕವರ �ಳಕು ��ರ್ಸು�ತ್ರುವ ಮತುತ್ ಸತತ್ ಮನುಷಯ್ರ
�ೕ� �ೕಳುವಂ�ರ�ೕಕು.
“�ಾನ”– �ೂ�ೂ 4:5; ಮ�ಾತ್ಯ 10:16. ಈ �ದುದ್�ೂೕ�ರುವ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ�
�ೕ�ಸ�ೕ�ಂಬ �ಾನವ� ��ಾವ್�ಗ��ರ�ೕಕು. �ಾವ� ಈ �ಾನವನುನ್ ಪ�ಯಬಹುದು
(�ಾ�ೂೕಬ 1:5,6). 16

5:16 ನಮಮ್ �ಳಕು ಪರ್�ಾ�ಸ�ೕ�ಾದ� ನಮ� �ೂ�ಟ್ರುವ ಅವ�ಾಶಗಳನುನ್ �ಾವ�
ಸ��ಾ� ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
“�ನಗಳು �ಟಟ್ವ�ಗ�ಾ��”– ಗ�ಾ 1:4; ���ಪ್ 2:15; 2 �� 3:1. 17
5:17 “��ಾ�� �ಳು�ೂ�ಳ್�”– 1:18; 4:18; �ೂ�ೂ 1:9; 2:2; �ೂೕ�ಾ 12:1,2.
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5:18 “ಮದಯ್�ಾನ �ಾ� ಮತತ್�ಾಗ�ೕ��”– �ೂೕ�ಾ 13:13; 1 �ೂ�ಂಥ 5:11;
6:10; ಗ�ಾ 5:21; ��ಾಯ 5:11,22; ಆ� 9:21, “ಆತಮ್”, �ೌದು ಇದು
�ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ ಅ�ೖರ್ಸುತತ್� (1:13,14; 2:18,22; 3:16).
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ�”– ಎಲಲ್ ��ಾವ್�ಗ�� ಇದು �ೕವರ �ತತ್�ಾ��. �ೕವರು ತನನ್
�ತತ್�ಲಲ್� ಏನ�ೂನ್ೕ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ಾದ�ೂಂದನುನ್ �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವಂ�
�ೕಳುವ��ಲಲ್. 3:19 ರ�ಲ್ �ೌಲನ �ಾರ್ಥರ್�ಯ�ಲ್ �ಾವ� �ಾಣವ �ೕವರ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ಅ�ೕ ಆತಮ್�ಾ��ಾದ್�. ಇದು �ೕವರ �ತತ್�ಾ�ರುವದ�ಂದ �ಾವ�
ಇದನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂಂ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ನಮ� ���� (1 �ೕ�ಾನ 5:14-15;
ಲೂಕ 11:13). �ಾವ ಮನುಷಯ್ನ ಮಧಯ್ವ�ರ್� ಇಲಲ್� �ಾವ� �ೕರ�ಾ�
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ತಂ��ಾದ �ೕವ�ಂದ ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ �ೂಂ��ೂಳಳ್ಬಹುದು.
ಅ�� 1:5; 2:4,39 �ಪಪ್�ಯನುನ್ ಸಹ �ೂೕ��. “ತುಂಬಲಪ್��” ಅಂದ�
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂಂ��ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಅ�ೕ �ಥ್�ಯ�ಲ್ರಲು �ರಂತರ�ಾ�
ತುಂಬಲಪ್ಡುವ�ದು. ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ಾ�ಾನಯ್ �ಥ್��ಾ�ರ�ೕ�ಂದು �ೕವರು
ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಇದು �ಾವ� �ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್ �ೕ�ತ�ಾ��. �ಾವ� �ಾವ
�ೕ� ನಮಮ್ನುನ್ �ೂ�ದು �ಾವ� �ೕ�ಸುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸಲು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�
�ಾಡುವವ�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್? �ರಂತರ�ಾ� “ತುಂ�ಸಲಪ್ಡ�ೕಕು” ಅಂದ�, �ಾವ�,
�ರಂತರ�ಾ� ��ೕಯ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು, ಒಪಪ್��ೂಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್
ನಂ��ಯ�ಲ್ರ�ೕಕು. “ತುಂ�ಸಲಪ್ಡುವ�ದು” ಅಂದ� ಏನು? ಕು�ದು ಮ�ತ್ೕ�ದವನು
ಮದಯ್�ಾನದ ಅಮ�ನ�ಲ್ರು�ಾತ್�. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ತುಂಬಲಪ್�ಟ್ದದ್�
�ೕವ�ಾತಮ್ನ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ರು�ಾತ್�. ಆದ� ಇದು ತನನ್ �ಯಂತರ್ಣವನುನ್
ಕ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದಲಲ್ (1 �ೂ�ಂಥ 14:32,33. ಶ�ದ�ಯು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ
ಫಲ�ಾ�� – ಗ�ಾ 5:23). ಇದು ಪರ್�ಾಪ�ವರ್ಕ�ಾ�, ಆತಮ್�� �ರ್ೕ��ಂದ
��ೕಯ�ಾಗುವದು ಮತುತ್ ಆತ�ೂನ್ಂ�� ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ರುವ�ದು.
19-21

5:19-21 �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಸಂಪ�ಣರ್�� �ಾ� �ಾವ�ದು? �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾವ ಸೂಚ�

ಮತುತ್ ಅದುಭ್ತದ ಅಥ�ಾ ವರಗಳ ಅಥ�ಾ ಆತಮ್ನು ಪರ್ಕಟ�ಾಗುವ ಬ�ಗ್
�ಾ�ಾಡುವ�ಲಲ್. ಇವ�ಗಳ�ಲ್ ಎಲಲ್ವನುನ್ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ೂಂ�ರುವ�ಲಲ್.
�ಲವ�� ಒಂದು ಇದದ್� ಇ�ೂನ್ಬಬ್�� ಇ�ೂನ್ಂ�ರುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 12:4-8; 1
�ೂ�ಂಥ 12:7-11,28-30). �ಲವ� ವರಗಳನುನ್ �ೂಂ��ೂಂಡು ಅಥ�ಾ ಆತಮ್ನ ಅ�ೕಕ
ವರಗಳನುನ್ �ೂಂ��ೂಂಡು, ಆತಮ್�ಂದ ತುಂ�ಸಲಪ್ಡದ �ಥ್�ಯ�ಲ್ರಲು �ಾಧಯ್ (1
�ೂ�ಂಥ 1:7; 3:1-3). ಮತುತ್ ಆತಮ್�ಂದ ತುಂ�ಸಲಪ್ಟುಟ್, �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರು ��ಾಚ್�
ಒ�ಾತ್ಯ ಪ�ಸುವ ವರಗಳನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್�ರುವ�ದೂ �ಾಧಯ್�� (ಅ�� 2:4,11; 1
�ೂ�ಂಥ 12:10,28-30 �ಪಪ್� �ೂೕ��). ಇ�ಲ್ �ೕ� �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�, �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಸಂಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ �ಷಯಗಳು –
��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಸಂ�ೂೕಷದ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�, �ೕವ�� �ೂತ್ೕತರ್ ಸ�ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್
ಒಬಬ್��ೂಬಬ್ರು ಅ�ೕನ�ಾಗುವ�ದು. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಫಲಗಳು (ಗ�ಾ 5:22) ಆತಮ್�ಂದ
ತುಂ�ರುವವರ�ಲ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� ಅ�ವೃ�ಧ್ �ೂಂದುತತ್�. 19
5:19 ಆತಮ್�ಂದ ತುಂ�ದ ಹೃದಯ�ಂದ ಆತಮ್ಭ�ತ ಸಂ�ೕತ ಮತುತ್ �ಾಡುಗಳು
�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಉಕುಕ್ತತ್�. 20
5:20 “�ಾ�ಾಗಲೂ” ಮತುತ್ “ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗ��ೂೕಸಕ್ರ”–ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್
ಗಮ��. 2 �ೂ�ಂಥ 4:15; �ೂ�ೂ 2:7; 4:2; 1 �ಸ 5:18; 1 �� 2:1; ಇ�ರ್ 13:15;
�ಾಜಕ 7:12,13; �ೕತರ್� 7:17 ಮುಂ�ಾದ. ��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್ �ೂೕ�ಾ 8:28
ಇರುವದ�ಂದ �ಾಡಬಹುದು – ಅವರು �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ತುಂಬಲಪ್�ಟ್ದದ್�. 21
5:21 “ಅ�ೕನ�ಾ��”– ವಚನಗಳು 22,24; 6:1,5; 1 �ೂ�ಂಥ 16:16; ಇ�ರ್ 13:17;
1 �ೕತರ್ 5:5. ಅ�ೕನ� ಎಂದ� ��ೕಯತವ್. ಇದು ಸವ್-ಇ�ಚ್�, ಸವ್-ಸಮಥರ್� ಮತುತ್
ಅಹಂ�ಾರದ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಕ್ �ರುದದ್�ಾ��.
“ಭಯ”– �ಪಪ್�ಯನುನ್ ಆ� 20:11; �ೕತರ್� 34:11-14; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7
�ೂೕ��. 22-24
5:22-24 “ಕತರ್�� �ೕ�ೂೕ �ಾ��ೕ”– �ಂಡ�ಯರು ತಮಮ್ ಗಂಡಂ�ರನುನ್
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸ�ಾಮ್��ದಂ� ಸ�ಾಮ್�ಸ�ೕ�ಂದಲಲ್, ಆದ� ಅವರು ತಮಮ್ ಗಂಡಂ��� ಮತುತ್
�ರ್ಸತ್�� ಅ�ೕನ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಗಂಡಂ��� ಅ�ೕನ�ಾಗುವ�ದು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಅವರ
ಕತರ್ವಯ್�ಾ��, ಈ ಆಧು�ಕ �ನಗಳಂ� ಇದದ್ ಆ �ನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು ಈ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್
ಬ�ದನು. �ೂ�ೂ 3:18 �ೂೕ���. ಮತುತ್ 1 �� 2:11-13; 1 �ೕತರ್ 3:1,2,5,6 ಸಹ
�ೂೕ��. ಇದನುನ್ �ಾಡಲು ಒಪಪ್ದ �ಂಡ�ಯರು �ೕವರ ಕರ್ಮದ �ರುದದ್�ಾ�
�ೂೕ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ೕ� ಕಷಟ್ವನುನ್ ತಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�.

“�ಂಡ�� ತ��ಾ��ಾದ್�”– �ಂಗಸರು ಗಂಡಸ��ಂತಲೂ �ಳಮಟಟ್ದವ�ಂದು
ಅಥರ್ವಲಲ್. ಅದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ೕವರು ತನನ್ ಅ�ಶಯ�ಾದ �ಾನದ�ಲ್ ಕುಟುಂಬ
ಮತುತ್ ಸ�ಾಜದ�ಲ್ ಒಂದು ಕರ್ಮವನುನ್ �ಾಥ್���ಾದ್� ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಆ
ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�. 1 �ೂ�ಂಥ 11:3-16 ಮತುತ್ ಅದರ
�ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��.
“ರಕಷ್ಕ”– �ರ್ಸತ್ನು �ಡುಗ� �ಾಡುವವನು, �ಾ�ಾಡುವವನು ಮತುತ್ ಸ�ಯ
ರಕಷ್ಕ�ಾ��ಾದ್�.
“ಶ�ೕರ”– ವ.30; 1:22,23. 24
5:24 “ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್”– ಗಂಡ �ಂಡ� ಇಬಬ್ರೂ ��ಾವ್�ಗಳು ಮತುತ್
ಇಬಬ್ರೂ ಕತರ್�� ತಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂ�ಟ್ರುವ ಸ�ನ್�ೕಶದ�ಲ್ �ೌಲನು
�ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. �ಂಡ�ಯು �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಕ್ �ರುದದ್�ಾ� ಏ�ಾದರು
�ಾಡ�ೕ�ಂದು ಗಂಡನು ಬಯ�ದ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಯ ಇ�ಚ್� �ರುದದ್�ಾ� ಏ�ಾದರನುನ್
�ಾ�ದ� ಆ�ಯು ಅವ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ಾರದು. ಆ�ಯನುನ್ �ಾಪ �ಾಡಲು
ನ�ಸುವ��ಾದ� ಆ� ��ೕಯ�ಾಗ�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯಸುವ�ಲಲ್. �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್
�ೂ�ಟ್ರುವ ತತವ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�� – ಅ�� 4:19; 5:29; �ೂೕ�ಾ 14:23 ಮುಂ�ಾದ.
25

5:25 “�ರ್ಸತ್ನ ಪರ್�ಾರ�ೕ”– �ೕ�ಾನ 13:34.
“�ರ್ೕ�”– �ಂಡ�ಯ�� ತಮಮ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�� ಇರುತತ್� – ಅ�ೕನ�. ಗಂಡ��ಗೂ
ಅವರ�ೕ�ಾದ ಜ�ಾ�ಾದ್� ಇ� – �ರ್ೕ�ಸುವ�ದು (�ಂಡ�ಯರು ತಮಮ್ ಗಂಡಂ�ರನುನ್
�ರ್ೕ�ಸ�ಾರ�ಂದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಗಂಡಂ�ರು �ಂಡ�ಯ ಇ�ಚ್ಗ��
ಸಪ್ಂ�ಸ�ಾರ�ಂದಲಲ್). �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ೂೕ�ವ�ದರ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು
�ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. ಗಂಡಂ�ರು �ಂಡ�ಯರನುನ್ ನ�ಸು�ೂಳುಳ್ವ �ೕ�, �ೕವಲ
ಪರ್ಯಣದ
�ಾವ��ಂ�ಾಗ�ಾರದು.
ಇದರ�ಲ್
�ಫಲ�ಾಗುವ
ಗಂಡಂ�ರು
ಮದು�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ ಸಂಬಂಧಗಳ�ಲ್ ಅ�ೕಕ ಕಷಟ್ಗ�� ಮತುತ್ ದುಃಖ�ಕ್
ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾಗು�ಾತ್�.
“ತನನ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಟಟ್ನು”– ವ. 2; ಗ�ಾ 2:20; �ೂೕ�ಾ 5:8; �ೕ�ಾನ
10:11,15. 26,27
5:26,27 �ರ್ಸತ್ನು ಸ��ಾ� �ಾ� ಸತತ್ನು ಎಂದು �ೂೕ��. 1:4; �ೕತ 2:14; 1
�ೂ�ಂಥ 6:11 �ೂೕ���. ಆತನು ಪ�ಪ�ಣರ್ ಶುದಧ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ಸ�ಯು
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ� ಪ�ಶುದಧ್�ಾಗುವವ�ಗೂ ಆತ�� ತೃ�ತ್�ಾಗುವ�ಲಲ್. �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ

ಬ�ೂೕಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸ�ಯು ಆ�ಾಶದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕ��ಾಡಲು ಬರು�ಾಗ
ವಚನ 27 �ರ�ೕರುತತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 15:50-57).
“�ಾ�ೂಯ್ೕಪ�ೕಶ ಸ�ತ�ಾದ ಜಲ�ಾನ್ನ”– 5:26. �ೌಲನು �ೕ�ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ದ ಬ�ಗ್
�ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�ಂದು �ಲವ� ಪಂ�ತರ ಅ��ಾರ್ಯ. ಇದು ಅಸಂಭವ�ಾ�� ಎಂದು
�ೂೕರುತತ್�.
�ಾ�ಲಲ್ರು
ಒಂದನುನ್
��ದು�ೂ�ೂಳ್ೕಣ
ಮತುತ್
�ಾಪಕದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂ�ೂಳ್ೕಣ �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ ಒಳ�ನ
ಶು�ಧ್ೕಕರಣವ� (�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ) ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾದದುದ್. ಶು�ಧ್ೕಕರಣ ಮತುತ್
�ೂ�ಯು���ಾ� �ೕತರ್� 51:2,7; ���ಕ್ೕಲ 36:25,26; �ೕ�ಾನ 13:5-10;
15:3; �ೕತ 3:5; �ೕ�ಾನ 3:3-8; ಇ�ರ್ 9:14; 1 �ೕ�ಾನ 1:7,9. 28,29
5:28,29 ಅವನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಗಂಡ ಮತುತ್ �ಂಡ�ಯು “ಒಂ�ೕ ಶ�ೕರ” (ವ.31).
ಆ�ಯು ಅವನ ಸವ್ಂತ ಶ�ೕರ�ಾದದ್�ಂದ ಅವನು ಆ�ಯನುನ್ ಸವ್ಂತ ಶ�ೕರದಂ�
�ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು.
“��ೕ�ಸು�ಾತ್�”– 5:29. ಇದರ ಅಥರ್ ಅವನು �ರ್ೕ��ಂದ ಆ��ಂ��
ನಡ�ೂಳುಳ್�ಾತ್� (ವ.25). �ಾಯರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ೂೕ�ಸದ �ರ್ೕ�ಯು �ರ್ೖಸತ್ �ರ್ೕ�ಯಲಲ್,
�ರ್ಸತ್ನ �ರ್ೕ�ಯಲಲ್ – 1 �ೕ�ಾನ 3:18. �ರ್ೕ�ಯ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ ಕಳು�� �ರ್ಸತ್ನು
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್�ೕ ಉ�ದು�ೂಳಳ್�ಲಲ್. ಆತನು �ಳ��ದು ಬಂದನು ಮತುತ್ ತನನ್�ನ್ೕ
ನಮ�ಾ� ಸಮ�ರ್�ದನು (ವ.25). ಈಗ ಆತನು ತನನ್ ಸ�ಯನುನ್ “��ೕ��
ಸಂರ�ಸು�ಾತ್�”. 30
- 5:30 1:23; 2:16; 3:6; 4:4,12,16; �ೂೕ�ಾ 12:4,5; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12,13,27.
31

- 5:31 ಆ� 2:24. 32
5:32 ಈ �ಾರಣ�ಂದ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು ತನನ್ (ಅಥ�ಾ ಆ�ಯ) ತಂ��ಾ�ಗಳನುನ್,
ಸ�ೂೕದ� ಮತುತ್ ಸ�ೂೕದರರನುನ್ ಮತುತ್ ತನ�ರುವದ�ಲಲ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ತನನ್ನುನ್ ಸಹ
�ಟುಟ್ �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ಐಕಯ್�ಾಗುವನು ಮತುತ್ ಅವ�ಬಬ್ರು “ಒಂ�ೕ ಆತಮ್” ಆಗುವರು (1
�ೂ�ಂಥ 6:17; ಮ�ಾತ್ಯ 4:18-22; 10:37-39; ಲೂಕ 14:26,27,33). �ೌಲನು ಇ�ಲ್
ಒಬಬ್ ಗಂಡನು �ರ್ಸತ್ನ ಒಂದು ��ಹ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾ��ಾದ್�ಂದು ಮತುತ್ �ಂಡ�ಯು
ಸ�ಯ ��ಹ್�ಾ��ಾದ್�ಂದು �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. 2 �ೂ�ಂಥ 11:2; �ೕ�ಾನ
3:28,29; ಪರ್ಕ 19:7 �ೂೕ���. 33
5:33 �ಂಡ�ಯ �ೌರವ�ಕ್ ತಕಕ್ �ಾ� ಗಂಡನು ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕಳ�ೕ�ೂೕ?
ಅಥ�ಾ �ಂಡ�ಯು ಗಂಡನ �ರ್ೕ�� ತಕಕ್ಂ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕಳ�ೕ�ೂೕ? ಈ

ವಚನದ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್ ಪದ�ಂದ �ಾ�ಾಂತರ�ೂಂಡ “ಭಯಭ�ತ್” ಎಂಬ ಪದವ� ಮತುತ್ ವ.21
ರ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತ��ರುವ “ಭಯ” ಎಂಬ ಪದವ� ಒಂ� ಮೂಲಪದ�ಂದ ಬಂ��.
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6:1 �ೌಲನು ಇನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�
(“ಕತರ್ನ�ಲ್ರುವ”) ಆ ತಂ��ಾ�ಗಳು �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಕ್ �ರುದದ್�ಾ� ಮಕಕ್�� ಸೂಚ�
�ೂಡುವ�ದು ಮತುತ್ ಅಪಪ್� �ೂಡುವ�ದನುನ್ �ಾ�ದ� ಮಕಕ್ಳು ��ೕಯ�ಾಗುವ��ಲಲ್.
ಆದ� �ೕ� ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಅವರು ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು. ತಂ��ಾ��
ಅ��ೕಯ�ಾಗುವ�ದು �ಾಪ ಮತುತ್ �ಂಡ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್
ತಂ��ಾ�ಗ��
ಅ��ೕಯ�ಾಗುವ
ಮಕಕ್��
�ೕವ��
ಅ��ೕಯ�ಾಗಲು
ಕಷಟ್�ಾಗುವ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 1:30). 2,3
6:2,3 ��ೕ 20:12; ಧ�ೕರ್ 5:16. ��ಾವ್�ಗಳು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ೕನದ�ಲ್ಲಲ್
(�ೂೕ�ಾ 6:14,15; 7:4; ಗ�ಾ 3:25). ಆದ� ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಯಮವ� ಅವರ�ಲ್
�ರ�ೕರ�ೕಕು (�ೂೕ�ಾ 8:4). ಮತುತ್ ತಂ��ಾ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗುವ�ದು “ಧಮರ್”
(ವ.1). �ರ್ೖಸತ್ ಮಕಕ್ಳು ತಮಮ್ ತಂ��ಾ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ದದ್� ಅವರ �ೕ�ತದ�ಲ್
ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು ��ಾನ್� ನ�ಯುತತ್�ಂದು ಅಥ�ಾ ಭೂ�ಯ�ಲ್ ಬಹು�ನ
ಬದುಕುವ�ಂದು �ಾ�ಸುವ�ದರ�ಲ್ ಅಥರ್�ಲಲ್. 4
6:4 ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾ� ಅಥ�ಾ ತುಂ�ಾ �ೕವರ್�ಾ� ನ���ೂಳುಳ್ವ�ದು ಅಥ�ಾ
ಅನುಕಂಪ�ಲಲ್�ರುವದು
ಅಥ�ಾ
ಸೂಕಷ್ಮ್��ಲಲ್�ರುವ�ದು
ಅವರನುನ್
�ರ��ದಂ�ಾಗುವ�ದು. �ಸುತ್ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅವಶಯ್�ಾ�� (�ಾ�ೂೕ 13:24; 19:18;
22:15; 23:13,14; ಇ�ರ್ 12:7,8). ಆದ� �ರ್ೕ��ಂದ �ಸುತ್�ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್
ಮಕಕ್�� ಇದು ಅಥರ್�ಾಗುವಂ� �ಾಡ�ೕಕು. �ೕವರು ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಅವರ ತಂ��ಾ�ಗಳ
�ೖಗಳ�ಲ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಅವರು �ೕವ�� �ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್� (���ಕ್ೕಲ 18:4).
ತಂ��ಾ�ಗ�� �ೕವರು ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಆತ��ಾ� ಅವರನುನ್ ��ಸುವ
�ಾಗಯ್ವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ತಂ��ಾ�ಗಳು ತಮಮ್ ನಡ� ಮತುತ್ �ಾತುಗ�ಂದ
ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ೕವರ �ತತ್ದ ಪರ್�ಾರ ��ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೕಕು. (ಧ�ೕರ್ 6:6,7;
�ೕತರ್� 34:11; 78:4-8 �ೂೕ���. ಈ ಅ�ೕ ಅವಶಯ್ಕ�ಾದ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್
ಕ�ಗ��ದ� ತಮಮ್ ಮಕಕ್ಳು �ಟಟ್ತನ�ಕ್ �ರುಗುವದರ�ಲ್ ಆಶಚ್ಯರ್�ಲಲ್ ಮತುತ್
ಅವ�� ��ಚ್ನ ದುಃಖವನುನ್ ತರು�ಾತ್�. 5
6:5 “�ಾಸರು”–ಅಥವ �ೕವಕರು – �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ಾದರು, ಆದ�

�ೌಲನು
ಅ��ಾರದ
ಅ�ೕನದ�ಲ್ರುವವ��
ಮತುತ್
�ೕ�ಯವರ
�ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ರುವವ�� �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಸಂಬಳ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ
�ೕವಕ�ಗಲಲ್. �ಾರ್�ೕನ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಗು�ಾಮತನವ� �ಾ�ಾರಣ �ಾಯರ್�ಾ�ತುತ್.
�ೂೕ�ಾ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ�ಲ್ (ಎ�ಸ ಪಟಟ್ಣ ಇ�ಲ್ತುತ್) ಜನರನುನ್ ತಂದು ದನಗಳಂ�
�ಾರು�ತ್ದದ್ರು. ಈ ಗು�ಾಮರ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು ಯುದದ್ದ ���ಾಳುಗಳು ಅಥ�ಾ
���ಾಳುಗಳ ಸಂತ�ಯವ�ಾ�ದದ್ರು. �ಲವ� ಪಟಟ್ಣಗಳ�ಲ್ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಾ�ರುವ
ಜನ��ಂತಲೂ ಗು�ಾಮರು ��ಾಚ್�ದದ್ರು. ಈ ಗು�ಾಮರ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು �ರ್ೖಸತ್�ಾದರು.
ಈಗ ಅವರು ಏನು �ಾಡ�ೕಕು? ದಂ� ಎದುದ್ ತಮಮ್ ಯಜ�ಾನ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕ�? �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು �ಾ� �ೕಳುವ�ಲಲ್ (1 �ೂ�ಂಥ 7:20-24.
�ೂ�ೂ 3:22; 4:1; 1 �� 6:1,2; �ೕತ 2:9,10; 1 �ೕತರ್ 2:18-25 ಸಹ �ೂೕ��).
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಗು�ಾಮತನವ� ಒ�ಳ್ಯ�ಂದು �ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್. ಆ �ಾಲದ
ಸ�ನ್�ೕಶದ�ಲ್, ಗು�ಾಮ�ಗೂ ಮತುತ್ ಯಜ�ಾನ�ಗೂ ಅವರ�ೕ ಆದ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಗಳು
ಇತುತ್ ಎಂಬುದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ನಡವ��ಯ �ಲವ� ��ರ್ಷಟ್ ತತವ್ಗಳನುನ್
�ೂ�ಟ್�. ಆದ� ಗು�ಾಮತನವ� �ಟಟ್ದು, �ಾಕಂದ� �ರ್ೕ�ಯ �ಯಮವ�ನ್ೕ
ಉಲಂ�ಸು�ತ್� ಎಂದು �ರ್ೖಸತ್ರು ಕಂಡು�ೂಂಡರು (�ೂೕ�ಾ 12:10; 13:8-10;
ಮುಂ�ಾದ). ಮತುತ್ ಆ �ೕಶಗಳ�ಲ್ ಎ�ಲ್ ಗು�ಾಮತನವನುನ್ �ಮೂರ್ಲ�
�ಾಡಬಹು�ಾ��ೂತ್ೕ ಅ�ಲ್ ಅದನುನ್ �ಮೂರ್ಲ� �ಾ�ದರು. �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವ�ಳಳ್ �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಇರುವ ಕ�ಯ�ಲ್ ಗು�ಾಮತನವ� ಇರಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಗು�ಾಮತನ
�ಪಪ್��ಾ� ��ೕ 21:3 �ೂೕ��. 6-8
6:6-8 ವಯ�ತ್ಕ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಕ್ಂತ ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯಗ�� ಎಂದು �ೌಲನು
�ೕಳು�ತ್�ಾದ್�, ಅದು �ೕವರ �ತತ್ವನುನ್ �ಾಡುವ�ದು, �ಾಪದ ಗು�ಾಮತನ�ಂದ
�ಡುಗ��ಾಗುವ�ದು, �ಾವ� ಇರುವ ಸ�ನ್�ೕಶಗಳ�ಲ್ ಸ��ಾದ ನಡವ��ಯನುನ್
�ೂಂ�ರುವ�ದು – ಒಬಬ್ ಮನುಷಯ್ನು �ಾವ್ತಂತರ್�ಾ��ಾದ್�ೂೕ ಅಥ�ಾ
ಗು�ಾಮ�ಾ��ಾದ್�ೂೕ ಈ �ಾಯರ್ಗಳು ಅ�ೕ ಮುಖಯ್�ಾದವ�ಗ�ಾ��. 6
6:6 “�ರ್ಸತ್ನ �ಾಸನು”–�ೂೕ�ಾ 6:16-18,22; 1 �ೂ�ಂಥ 9:19.
“ಪರ್�ಫಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:12; 10:41,42; 16:27; 1 �ೂ�ಂಥ 3:8,14; ಇ�ರ್ 10:35;
ಪರ್ಕ 11:18; 22:12. 9
6:9 ನಂ���ಟಟ್ ಯಜ�ಾನರು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹ�ಾದ ಸ�ಯ ಸದಸಯ್ರಂ��ೕ
ನಂ���ಟಟ್ �ಾಸರು ಸಹ ಸ�ಯ ಸದಸಯ್�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಒ�ಾಟ್� ಅವ�� ಒಬಬ್�ೕ
�ರಸುಸ್, ಒಬಬ್�ೕ ಕತರ್ನು, ಒಬಬ್�ೕ ಯಜ�ಾನನು. ಆದದ್�ಂದ ಯಜ�ಾನರು ಇದನುನ್

ಗಮ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದರಂ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಈ �ನಗಳ�ಲ್ಯೂ ಸಹ ಇದು
�ೕ���ೂಂ�ರುವ �ೕವಕರ �ಷಯ�ಾ� �ಜ�ಾ��.
“ಪಕಷ್�ಾತ�ಲಲ್�”– �ೂೕ�ಾ 2:11; �ೂ�ೂ 3:25; 1 �ೕತರ್ 1:17. �ಾವ� �ಾ�ರುವ
�ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ಾತುಗಳು ಮತುತ್ ಉ�ದ್ೕಶಗಳ ಪರ್�ಾರ�ಾ� �ರ್ಸತ್ನು ನಮ�
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಸ�ಾಜದ�ಲ್ ನಮಮ್ ಸ�ನ್�ೕಶದ ಪರ್�ಾರ�ಾ� ಅಲಲ್. 10
6:10 “ಕತರ್ನ�ಲ್ ಬಲವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ರ್”– 1:19-21; 3:16; 1 �ೂ�ಂಥ 16:13; 2
�ೂ�ಂಥ 12:10; ���ಪ್ 4:13; �ೂ�ೂ 1:29; 1 �� 1:12; 2 �� 2:1; ಇ�ರ್
11:34; ��ೂೕ 1:6,7,9,18; �ೕತರ್� 18:32-36; ��ಾಯ 40:30,31; �ೂೕ�ಾ
8:37. ��ಾವ್�ಗಳು ಆ�ಮ್ೕಕ ರಣರಂಗದ�ಲ್�ಾದ್�. ಅವರು �ೕವರ �ೖ�ಕ�ಾ��ಾದ್� (1
�� 6:11; 2 �� 2:3,4; 4:7). ಆದದ್�ಂದ ಅವರು �ೂೕ�ಾಡಲು ಸಜುಜ್�ೂಳಳ್�ೕಕು
ಮತುತ್ ಜಯ�ೂಂದ�ೕಕು. ಅವರ ಸವ್ಂತ ಬಲ ಮತುತ್ �ವ್ೕ�ಾಚ್ಶ�ತ್ಯು �ಾಲುವ�ಲಲ್.
ಅವ�� �ೕವರ ಶ�ತ್ಯ ಅಗತಯ್�� ಮತುತ್ ಅದ�ಾಕ್� ಅವರು ಆತನನುನ್
�ೂೕಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದ�ಾಕ್� ಆತನನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು (1 �ೕ�ಾನ
5:14,15). ಮತುತ್ �ಾವ� ಆತನ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ಲರ್�ಸ�ಾರದು. �ೂೕ�ಾಡಲು �ೕ�ಾದ
ಶ�ತ್�ಾ� ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದ ನಮ� ಲಭಯ್��. 11
6:11 “ಧ���ೂ�ಳ್�”– ಇದು �ೂೕ�ಸುವ��ೕ�ಂದ� ಸ�ಾರ್ಯುಧಗಳು ನಮ�
ಎಟಕುವಂ��. ಅದು ಎ�ಲ್�? �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್. ಅಥ�ಾ ಇದು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ ಎಂದು �ಾವ�
�ೕಳಬಹುದು. �ೂೕ�ಾ 13:14 – �ೕವರ ಸ�ಾರ್ಯುಧಗಳನುನ್ ಧ���ೂ�ಳ್� ಎಂದು
�ೌಲನು �ೕಳುವ ಅಥರ್ವನುನ್ �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಈ ವಚನವ� ನಮ� ಸ�ಾಯ
�ಾಡುತತ್�. ಸ�ಾರ್ಯುಧಗಳನುನ್ ಧ���ೂ�ಳ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ ಅದರ ಅಥರ್ �ರ್ಸತ್ನು
ಪರ್ಕ��ದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್
ಅನವ್���ೂಳುಳ್ವ�ದು.
ಇದರ
ಅಥರ್
ಅವ�ಗಳನುನ್
ಅ�ಾಯ್�ಸುವ�ದು,
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು, ನಂಬುವ�ದು, �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ತಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್
ಅನವ್���ೂಳುಳ್ವ�ದು. ಇದನುನ್ �ದಲು ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್, ಹೃದಯದ�ಲ್, ಆತಮ್ದ�ಲ್
ಮತುತ್ ತನನ್ �ೂರ ನಡವ��ಯ�ಲ್ ಧ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
“ಧ���ೂ�ಳ್�”– ನಮ� ಎಟಕುವಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ೕ ಆಯುಧಗ�� ಎಂದು ಇದು
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಎ�ಲ್�? �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�. ಅಥ�ಾ ಅದು �ರ್ಸತ್�ೕ ಎಂದು �ಾವ� �ೕಳಬಹು�ೕ.
�ೂೕ�ಾ 13:14 �ೂೕ��� – �ೕವರ ಸ�ಾರ್ಯುಧಗಳನುನ್ ಧ���ೂ�ಳ್� ಎಂದು
�ೕಳು�ಾಗ �ೌಲನು ಏನು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�ಂದು ಅಥರ್ �ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಈ ವಚನವ� ನಮ�
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. ಸ�ಾರ್ಯುಧಗಳನುನ್ ಧ���ೂ�ಳ್� ಎಂದ� �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್ಕ��ರುವ

ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು, ಅವ�ಗಳನುನ್ ನಂಬುವದು, ನಮಮ್ �ೕ�ತ�ಕ್ �ೕವರ
�ಾಕಯ್ವನುನ್ ಅಳವ���ೂಳುಳ್ವದು. ಈ ಧ���ೂಳುಳ್ವ�ದು �ದಲು ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್,
ಹೃದಯದ�ಲ್, ಆತಮ್ದ�ಲ್ ನಂತರ �ೂರ ನಡವ��ಯ�ಲ್ ಆಗ�ೕಕು.
“ಸ�ಾರ್ಯುಧಗಳು”– �ರ್ೕಷಠ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ (1:3), �ರ್ೕಷಠ್ ರಕಷ್� (1:13,14), �ರ್ೕಷಠ್
�ಳುವ��, �ರ್ೕಷಠ್ ಶ�ತ್, �ರ್ೕಷಠ್ �ರ್ೕ� (1:18,19; 3:17-19) ಬ�ಗ್ �ೌಲನು
�ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಆದ� �ರ್ೖಸತ್ �ೕ�ತವ� ಸುಲಭ�ಾದ �ೕ�ತ�ಂದು �ಾವ�
�ಳು�ೂಳಳ್�ಾರದು. �ೖ�ಾನನು ನಮಮ್ �ೕ� �ಾ� �ಾ�ದ� �ಾವ�
ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡ�ಾರದು; ಅವನು �ಾ� �ಾಡ�ದದ್� ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡ�ೕಕು (1 �ೕತರ್ 5:8).
�ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ೂೕಮನ್ �ೖ�ಕರು ಆ �ನಗಳ ಯುದದ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ� �ೂೕ�ಾಡು�ತ್ದರು
ಎಂಬುದನುನ್ ಸಂ�ೕ�ಾತಮ್ಕ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�; �ಾವ� ಆ �ನದ ಯುದದ್ಗಳ�ಲ್
�ೂೕ�ಾ�ದ �ೖ�ಕರಂ�ರ�ೕಕು. ಅಪ�ಣರ್�ಾದ ಆಯುಧಗಳು ಅಪ�ಣರ್�ಾದ
ಯಶಸಸ್ನುನ್ �ೂಡುತತ್�ಂಬ ಅಥರ್ವಲಲ್ ಆದ� �ಾವ ಯಶಸುಸ್ �ಕುಕ್ವ�ಲಲ್�ಂದಥರ್.
ಅದು ಅವರನುನ್ ದುಬರ್ಲರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಮರ�ಾಂ�ಕ ಅ�ಾಯ�ಕ್ ಗು�
�ಾಡುತತ್�. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�� �ೕವರು ಆ�ಮ್ೕಕ ಆಯುಧಗಳನುನ್
�ದದ್�ಾ��ಾದ್�. ಈ ಆಯುಧಗಳು ಏ�ಂಬು�ಾ� �ಾವ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್
ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ಧ���ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾವ� ರಕಷ್�ಯ �ರ�ಾ�ಣವನುನ್ ಆ���ೂಂಡು
�ೕ��ಂಬ
ಗು�ಾ�ಯನುನ್
��ಾಕ�ಸ�ಾರದು,
ಮುಂ�ಾದುವ�ಗಳು.
�ಾವ�
ಸ�ಾರ್ಯುಧಗಳನುನ್ ಧ���ೂಳಳ್�ದದ್�, �ೖ�ಾನನ ತಂ�ೂರ್ೕ�ಾಯಗಳನುನ್ ಎದು�ಸುವ
ಬದಲು �ಾವ� �ದುದ್ �ೂೕಗಬಹುದು. ಮತುತ್ �ಾವ� �ದುದ್ �ೂೕದ� �ೖ�ಾನನು ತನನ್
�ಾಲನುನ್ ನಮಮ್ �ೕ�ಟುಟ್ ಅ�ೕಕ �ಾಯಗಳನುನ್ �ಾಡಬಹುದು. �ೖ�ಾನನು ಇದರ
�ಪಪ್��ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10; �ೕ�ಾನ 8:44 �ೂೕ��.
“ತಂ�ೂರ್ೕ�ಾಯ”– 2 �ೂ�ಂಥ 2:11. ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ೕ�ಂದು
�ೕ�ಾರ್��ರುವ ಬಹಳ ಚತುರ�ಾದ �ೖ� ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ೕ�ಸಲು
�ಾ�ಾಗಲೂ ತಂ�ೂರ್ೕ�ಾಯಗಳನುನ್ �ಾಡು�ತ್ರು�ಾತ್�. 12
6:12 �ೖ�ಾನನು �ಾತರ್�ೕ ��ಾವ್�ಗಳ �ರುದದ್�ಾ� ಯುದದ್�ಾಡು�ತ್ಲಲ್.
ಅ�ೂೕಚರ�ಾದ ಅ�ೕಕ ದು�ಾತಮ್ಗಳ �ೕ�ಗಳು (“ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ನ ಸಥ್ಳಗಳು” –
�ಪಪ್��ಾ� 1:3) ಅವ�ೂನ್ಂ���. �ೖ�ಾನನು ಅವರ “ಆಡ�ತ�ಾರ” ಮತುತ್
ಭೂಮಂಡಲದ “�ೕವರು” (�ೕ�ಾನ 12:31; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4), ಆದ� ಅ�ೂೕಚರ�ಾದ
ಅ�ೕಕ ಆಡ�ತ�ಾರರು ಅವ�ೂನ್ಂ�� �ಲಸ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್� (�ಾ� 10:13,20; 1 ��
4:1; ಪರ್ಕ 16:14). ಇವ� ದು�ಾತಮ್ಗಳು, �ವವ್ಗಳು, �ೕವರ �ರುದದ್�ಾ� ದಂ� ಎದದ್

ದೂತರು. ಇವ� ಅ�ೕಕ ಜನ�ಂದ ಆ�ಾ�ಸಲಪ್ಡು�ತ್ರುವ “�ೕವರುಗಳು” (1 �ೂ�ಂಥ 8:5;
10:20; ಧ�ೕರ್ 32:17; �ೕತರ್� 106:37. �ೌದು �ೕವರುಗಳು �ಾವ� ಒ�ಳ್ಯವ�ಂದು,
�ಾ�ೕ �ೕವರು ಎಂದು ಅಥ�ಾ ಸ��ೕರ್ಚಚ್ ಒ�ಯರು ಮತುತ್ �ವವ್ಗಳನುನ್
�ಾಶಪ�ಸುವವ�ಂದು ಜನರನುನ್ ಮನ���ಸು�ಾತ್�). 13
6:13 “ಆದದ�ಂದ”– �ೕವರ ಸ�ಾರ್ಯುಧಗ�ಲಲ್� �ಾವ� ಆ �ೕ�ಯ ದುಷಟ್ ಶ�ತ್ಗಳ
�ರುದದ್, ಅವ�ಗಳ ತಂ�ೂರ್ೕ�ಾಯದ �ರುದದ್ ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ �ಾಶಪ�ಸ�ೕ�ಂಬ
ಉ�ದ್ೕಶದ �ರುದದ್ �ಲಲ್ಲು �ೕ� �ಾಧಯ್?
“�ಟಟ್�ನ”– ಈ ಯುಗ�ೕ �ಟಟ್�ಾ�� (ಗ�ಾ 1:4), ಮತುತ್ �ೌಲನು ಇವ�ಗಳನುನ್
ಬ�ದ �ನಗಳು ಸಹ �ಟಟ್�ಾ�ದದ್ವ� (ಎ� 5:16). ಆದ� ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್��
�ೂೕಧ� ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಗಳ ��ೕಷ ಸಮಯವ� ಬರುತತ್� ಅ�ೂೕಚರ�ಾ�ರುವ ದುಷಟ್
ಶ�ತ್ಗಳು ��ೕಷ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ಅವನನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅವಳನುನ್
�ೂೕ�ಸುತತ್�. ಆ �ಟಟ್ �ನಗಳು �ಾ�ಾಗ ಬರುತತ್�ಂದು �ೕಳ�ಾಗದು ಆದದ�ಂದ
�ೕವರ ಸ�ಾರ್ಯುಧವನುನ್ ಪರ್� �ನವ� ಧ���ೂಂ�ರ�ೕಕು. �ಾವ��ೕ ಎಚಚ್��ಯನುನ್
�ೂಡ�, ಇದದ್�ಕ್ಂದಂ� �ೖ�ಾನನು ನಮಮ್ �ೕ� �ಾ��ಾಡಬಹುದು. �ೕಬ 1:6-19;
2 ಸಮು 11:2; ಆ� 3:1 �ೂೕ���. �ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಎಚಚ್���ಂ�ರ�ೕಕು (1
�ೕತರ್ 5:8). 14
6:14 “��ಲ್�”– �ಾಲುಕ್ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ಾಲುಕ್ �ಾ� ಈ ಪದವನುನ್ �ೌಲನು
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. �ಾವ� ಮಲಗ�ಾರದು ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ೕ� �ೖ�ಾನನು ನಡ�ೂಂಡು
�ೂೕಗಲು �ಡ�ಾರದು. �ಾವ� ನಮಮ್ �ನುನ್ �ೂೕ�� �ಂದ�ಕ್ ಓಡ�ಾರದು.
�ೕ�ಯವರು �ೂೕ�ಾಡು�ಾಗ �ಾವ� �ೂೕ�ಾ�ಗ�ಾ� ಕು�ತು�ೂಳಳ್�ಾರದು. �ಾವ�
�ೂೕ�ಾಟ �ಾಡಲು ��ಾಕ�� ಸಂಪ�ಣರ್ ಯುದದ್ವನುನ್ �ರ್ಸತ್�� ಒ�ಪ್ಸ�ಾರದು.
�ರ್ಸತ್ನು ನ�ಮ್ಳ� ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವನು, ಆದ� �ಾವ� ಸಹ
�ೂೕ�ಾಡ�ೕಕು. ಈ ಆ�ಮ್ೕಕ ಯುದದ್ದ�ಲ್ �ಾವ� ��ಕ್�ೕಯ �ರ್ೕಕಷ್ಕರಂ� ಇರ�ಾರದು
ಮತುತ್ ಜಯದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗಲು ��ೕ��ಂ�ರ�ೕಕು. �ಾವ� �ಂತು�ೂಂಡವ�ಾ�
ಎಲಲ್ ದುಷಟ್ ಶ�ತ್ಗಳ �ೕ�, ಕದ�ಸ�ಾರದ ನಂ�� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್�� ಪರ್�ಾ�ಕ�ಾ�,
�ೖಫಲಯ್�ಾಗದ
�ೖಯರ್
ಮತುತ್
�ೂೕ�ಾಡಲು
ಮತುತ್
ಜಯಗ�ಸಲು
�ೕ�ಾರ್ನ�ಂ�ರ�ೕಕು.
�ಾವ�
�ಾ�
�ಾಡ�ದದ್�,
ನಮಮ್
ಯುದದ್ವ�
�ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ��ೕ �ಾವ� �ೂೕತಂ�ಾಗುತತ್�. ��ೂೕ 1:17 �ೂೕ��.
�ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಆರು ಆಯುಧಗಳನುನ್ �ಸ�ಸು�ಾತ್�. �ಂ�ಾಗವನುನ್ ರ�ಸಲು �ಾವ
ಆಯುಧ�ಲಲ್ ಎಂಬುದನುನ್ ಗಮ�� – �ೖ�ಗ�� ತಮಮ್ �ನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ �ೕ�ಗ��

�ಾವ ರಕಷ್�ಯು ಇಲಲ್.
“ಸತಯ್�ಂಬ ನಡುಕಟುಟ್”– ಸತಯ್�ಂಬುದು ��ಾವ್�ಗಳ �ೕವನದ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗ�ಗೂ
ಅ�ತ್�ಾರ ಮತುತ್ ಯುದದ್�ಾ��. �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ�� ಸತಯ್ ಮತುತ್
ಪರ್�ಾ�ಕ�ಯ ಬ�ಗ್ ಕಷಟ್�ಂದ �ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. �ೌದು, ಎಲಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಸತಯ್
ಮತುತ್ �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ�ರ�ೕಕು (ಎ� 4:15,25, ಮುಂ�ಾದ). ಆದ� �ಾವ� ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ
�ಾರ್�ಾ�ಕ� ಮತುತ್ ಸತಯ್�ಂದ �ೖ�ಾನನ �ರುದದ್ �ೂೕ�ಾಡುವದ�ಕ್ ನಮ�
�ಾಧಯ್���ೕ? ಅವ�ೂಡ� �ೂೕ�ಾಡಲು ನಮ� ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಪರ್ಕ��ರುವ
ಸತಯ್ಗಳು �ೕ�ಾ��. �ೕ�ಾನ 8:31,32; 17:17,18 �ೂೕ���. ಮತುತ್ �ಾವ�
ಸತಯ್�ಾದ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ “ಧ��” �ೂಳಳ್�ೕಕು (�ೕ�ಾನ 14:6). ಸತಯ್ವ�
ನಮಮ್ನುನ್�ೖ�ಾನನ ಶ�ತ್�ಂದ �ಡುಗ��ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� �ೕ�ಸಲು ಮತುತ್
�ೂೕ�ಾಡಲು ಸ�ಾಯ�ಾಡುತತ್�. ಇ�ಲ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ರಕಷ್�ಾತಮ್ಕ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ವ.17 ರ�ಲ್ ಅವನುನ್ �ಾವ� ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. �ಾವ� ನಂ� ಅದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಸತಯ್�ಕ್ ತಕಕ್
�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಇಲಲ್�ದದ್� �ೖ�ಾನನ �ರುದದ್ ಈ ಯುದದ್ದ�ಲ್
ರಕಷ್��ಾ��ೂಳುಳ್ವದ�ಾಕ್ಗ�ೕ, ಆಕರ್ಮಣ�ಾಡುವದ�ಾಕ್ಗ�ೕ ಆಗುವ��ಲಲ್. ಇನೂನ್
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕಳುವ��ಾದ� �ರ್ಸತ್ನ ಸ�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು (4:21; 2 �ಸ 2:13,14;
�ೕತ 1:1; 1 �ೕತರ್ 5:8,9; �ೕ�ಾನ 14:6). ಸತಯ್�ಂಬ ನಡುಕಟಟ್ನುನ್
ಕ�ಟ್�ೂಳುಳ್ವ�ಂದ� ನಮಮ್ ಮನಸಸ್ನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್ಗ�ಂದ
ತುಂ���ೂಳುಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನು ನಮಮ್ನುನ್ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ��ಾಗ ಅವ�ಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ದು.
“�ೕ��ಂಬ ವಜರ್ಕವಚ”– 1 �ಸ 5:8 �ೂೕ���. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ�
��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಯ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕ�ಂದು �ಾತ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್.
�ೌದು �ಾ�ಲಲ್ರೂ �ೕ�ಯುಳಳ್ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು (ಎ� 4:1,22-24). ಆದ�
ಇ�ೂಂದ�ಂದ �ೖ�ಾನನುನ್ ಎದು�ಸಲು �ಾಧಯ್�ೕ? ಈ ಆಯುಧವ� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮತುತ್
��ಾವ್�ಗ�� ಆತನು ಏ�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆತನು ನಮಮ್ �ೕ� (1 �ೂ�ಂಥ
1:30; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21). �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ ಮತುತ್ ಆತನ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೖ�ಾನ �ರುದದ್�ಾ�
�ಲುಲ್�ತ್ೕ� ಅಥ�ಾ �ಾವ� �ಲುಲ್ವ��ೕ ಇಲಲ್. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ಯನುನ್
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಎ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಇದ�ಂ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಅವರ
ನಡವ��ಯ�ಲ್ ಆತ�� �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡು�ಾತ್�. �ೖ�ಾನನ �ರುದದ್�ಾ�
�ಲಲ್ಲು ನಮ� ಆ ಎರಡು �ೕ�ಯ �ೕ�ಯು �ೕ�ಾಗುತತ್� – ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ �ೕವರು

�ೂಡುವ �ೕ� (�ೂೕ�ಾ 3:22-26; 5:1; 8:1), ಮತುತ್ �ೕವರು ತನನ್ ಆತಮ್ನ
ಮೂಲಕ�ಾ� �ಾಡುವ �ೕ� (�ೂೕ�ಾ 8:4). ವಜರ್ಕವಚವನುನ್ ಧ���ೂಂಡು ಮತುತ್
ಅದನುನ್ ಇಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವದು ಅಂದ� �ಾವ� ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಮತುತ್
�ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� �ೕ�ಸಲು ಕ���ಾದ್�ಂದು ಮತುತ್ �ಾ� �ೕ�ಸಲು
ನಮ� ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಡವ�ಂದು �ರಂತರ�ಾ� ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಇಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವ�ದು. ಅದರ
ಅಥರ್ “�ೂಸ ಮನುಷಯ್ನನುನ್” ಧ���ೂಳುಳ್ವದು (ಎ� 4:24). ಅಂದ� �ೕವ�ೂಂ��
ಸ��ಾ�ರುವದು ಮತುತ್ �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ದ �ೕ� �ಂ��ದ್ೕ�ಂದು
��ದು�ೂಳುಳ್ವದು. ಅದು ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ಎಲಲ್ �ಾಪವನುನ್ ದೂರ
�ಾಕುವದು ಮತುತ್ ಎಲಲ್ ಅ�ೕ��ಂದ ನಮಮ್ನುನ್ �ೂ���ಾದ್� ಎಂದು ��ಯುವದು (1
�ೕ�ಾನ 1:9) ಈ �ಳುವ�� ಮತುತ್ ಭರವ� ನಮ�ರ�ೕಕು ಇಲಲ್�ದದ್� �ೖ�ಾನನು
ನಮಮ್ನುನ್ �ಾಯ ಪ�ಸುವನು. ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾವ� �ಲುಲ್ವ��ಾದ�
�ೕಳುವ��ೕ �ೕಡ ಅವನು ನಮಮ್ �ಾಲ�ನ್�ದು ನಮಮ್ನುನ್ �ೂ�ದು��ಸಲು ಕಷಟ್�ೕ? 15
6:15 “ಸ�ಾ�ಾನದ �ಷಯ�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್”– �ಾವ� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ದದ್ಮನ�ಸ್�ಂದ �ೕ�ಯವ�� �ೕಳ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್. �ೌದು �ಾವ�
ಅದನುನ್ �ಾಡಲು �ದದ್�ಾ�ರ�ೕಕು. ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನ �ೕ� ��ಾವ್�ಗಳು ಜಯಗ�ಸಲು
ಇರುವ ಒಂದು �ಾಯರ್ �ಾವ��ಂದ� “ಅವರ �ಾ�ನ �ಾ�” ( ಪರ್ಕ 12:11). ಆದ� ಇ�ಲ್
ಅವನು �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವ �ಷಯ �ೖ�ಾನನ �ರುದದ್�ಾ� �ಾವ� �ಲುಲ್ವದು ಮತುತ್
ಅದ�ಾಕ್� �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ಾತರ್ ನಮಮ್ನು �ದದ್ಪ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಂದು ಅವ��
���ತುತ್. ನಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ “�ಾಲುಗಳು” ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಧ��ರ�ೕಕು. ಇ�ೂನ್ಂದು
�ಾ�ನ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, �ಾವ� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು, ಅದನುನ್
ನಂಬ�ೕಕು, ಅದನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ�ೕ �ೕವ�ೂಂ�� ನಮ�
ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ�� ಎಂದು ��ಯುವದು, ಮತುತ್ ಅದರ ತತವ್ಗಳನುನ್ ನಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್
ಅಳವ���ೂಂಡು ಅವರಂ� “ನ�ಯುವದು”. ಇದು ಸಹ �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ��
“ಧ���ೂಳುಳ್ವದು”. ಅತ�ೕ �ಾ�ೕ ಸು�ಾ�ರ್�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನು ನಮಮ್
ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ��ಾದ್� (ಎ� 2:14; 3:8). 16
6:16 “ನಂ���ಂಬ ಗು�ಾ�”– �ೖ�ಾನನು ನಮಮ್ನುನ್ ಉ�ವ್ೕಗದ �ೂೕದ�ಗ��
ಒಳಪಡ� �ಾಪ�ಾಡುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್�, �ೂೕ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದನುನ್ �ಟುಟ್
ಆ�ಾಮ�ಾ� ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ೕ�ಸಲು, �ೕವರನುನ್ ��ಾಕ�� ಸವ್ಂತ�ಾಕ್�
�ೕ�ಸುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್�. ಈ �ೕ�ಯ �ಾಣಗಳು ನಮಮ್ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಮತುತ್
ಹೃದಯದ�ಲ್ ಅಂ��ೂಳಳ್ದಂ� ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾಟ�ಾಡ�ೕ�ಂ�ರುವ ಇ�ಚ್ಯನುನ್

�ಾಶಪ�ಸದಂ� ಏನು �ಾಡುವ�ದು? �ೕವರು ನಮ� ದಯ�ಾ��ರುವ ನಂ�� ಎಂಬ
ವರವನುನ್ ಉಪ�ೕ���. ಇ�ರ್ಯ ಅ�ಾಯ್ಯ 11 ನಂ�� ಅಂದ� ಏನು ಮತುತ್ ಅದು
ಏನು �ಾಡುತತ್�ಂಬುದನುನ್ �ೂೕ��. 1 �ೕತರ್ 5:9 ಸಹ �ೂೕ��. �ಾವ� �ೖ�ಾನನುನ್ನ್
�ೂೕ�ಸ�ೕ�ಾದ� �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ �ಾತುಗಳನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು. ನಮಮ್ ಭರವ�ಯನುನ್
ಆತನ�ಲ್ಡ�ೕಕು, ನಮಮ್ �ೕಲಲಲ್. ಆತನು ನ�ಮ್ಂ���ಾದ್�ಂದು, �ೂೕ�ಾಡಲು
�ೕ�ಾದ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ನಮ� �ೂಡುವ�ಂದು, �ೖ�ಾನನು ನಮಮ್ ಕ�� ಎ�ಯುವ ಎಲಲ್
�ಾಯರ್ಗ�ಂದ ನಮ� ಜಯ �ೂಡುವ�ಂದು �ಾವ� ನಂಬ�ೕಕು. ಇದು �ೌಲನ ಆ�ಾವ್ಸ�
ಮತುತ್ ಅದು ನಮಮ್ ಆ�ಾವ್ಸ� ಕೂಡ (�ೂೕ�ಾ 8:31,37; 2 �ೂ�ಂಥ 2:14; 2 ��
4:18). ನಂ���ಂದ �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ “ಧ���ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�” –ಮತುತ್ �ೖ�ಯನುನ್
ಯಶ�ವ್�ಾ� ��ೂೕ�ಸು�ತ್ೕ�. 17
6:17 “ರಕಷ್��ಂಬ �ರ�ಾ�ಣ”– 1 �ಸ 5:8; ��ಾಯ 59:17. ತ�� �ರ�ಾ�ಣ.
�ೕವರ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೖ�ಕ�ಾ� �ಾವ� ನಮಮ್ ಮನಸಸ್ನುನ್ ರಕಷ್�ಯ �ೕಚ�ಗ�ಂದ
ತುಂ�ಸ�ೕಕು. ರಕಷ್� ಅಂದ� ಏ�ಂಬು�ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾವ� �ಾಪ�ಂದ
ರಕಷ್� �ೂಂ��ದ್ೕ�ಂದು ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು (ಎ� 1:7; 2:5) ಮತುತ್ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್
ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸು�ತ್ೕ�ಂಬ �ೕ�ಸುವ ��ೕ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರ�ೕಕು
(�ೂೕ�ಾ 8:23-25). ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ೕ ತನನ್ ಜನರ ರಕಷ್��ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾವ�
ಆತನನುನ್ “ಧ���ೂಳಳ್�ೕಕು” –(�ೕತರ್� 18:2,3,17; 27:1; �� 3:23; ಲೂಕ 2:30;
1 �ೂ�ಂಥ 1:30; 2 �� 2:10).
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ೂಡುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಂಬ ಕ�ತ್”– ಒಂದು ಖಡಗ್ವನುನ್ ಎರಡೂ
�ಾಯರ್ಗ��ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸಬಹುದು ರಕಷ್��ಾ� ಮತುತ್ ಆಕರ್ಮಣ �ಾಡಲು. ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು, ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ೂಡುವ �ಾಕಯ್�ಂಬ ಕ�ತ್ಯನುನ್ �ೖ�ಾನನ �ರುದದ್�ಾ� �ೕ�
ಉಪ�ೕ��ದ�ಂದು ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-11 �ೂೕ��. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಈ
�ನಗಳ�ಲ್ �ಾ��ೕ �ಾಡಬಹುದು. ಆದ� ಅವ�� �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� �ೂ�ತ್ರ�ೕಕು
ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ೂೕಧ�ಗಳು ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಗಳು
ಅವ�� ಬಂ�ಾಗ ಅದನುನ್ ಅನವ್���ೂಳಳ್�ೕಕು. ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ಸತಯ್�ೕದವನುನ್
ನಂಬ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಅ�ಾಯ್�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದನುನ್
ನಮಮ್ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಮತುತ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ ತುಂ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು – ಎ� 4:13,14; �ೂ�ೂ 3:16; 2 �� 2:15; 3:16,17. �ೕವರ
�ಾಕಯ್ವನುನ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ೂಡುವ ಕ�ತ್ ಎಂದು �ಾ� ಕ�ಯು�ಾತ್�? �ಾಕಂದ�
ಸತಯ್�ೕದವ� �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ �ರ್ೕ�ತ�ಾದ�ಾದ್�� ಮತುತ್ ಆತ�ೂಬಬ್�ೕ ಅದನುನ್ ಅಥರ್

�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಸ��ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವನು (ಎ�
1:17,18; �ೕ�ಾನ 16:13; 1 �ೂ�ಂಥ 2:10-14). �ೖ�ಾನನನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು �ಾವ�
ಏನು �ಾಡ�ೕಕು? ಅವನು ನಮಮ್ ಮನ�ಸ್� ತರುವ ಸಲ�ಗಳು, ಅನು�ಾನಗಳು ಮತುತ್
�ೂೕಧ�ಗಳ �ರುದದ್�ಾ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು. 18
6:18 �ೌಲನು ಇನೂನ್ �ೕವರ �ೖ�ಕರ �ಷಯ�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೖ�ಗಳ �ರುದದ್�ಾ� ಜಯಗ�ಸಲು �ಾಗರ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. �ಾರ್ಥರ್�
�ಾಡ�ದದ್� ಆಗ�ೕ �ೂೕತು �ೂೕದಂ� ಎಂದು ಅವ�� ���ತುತ್, ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು
�ಾರ್�ರ್ಸು�ಾಗ �ೖ�ಾನನು ನಡಗು�ಾತ್�. �ಾಕಂದ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ಾಗ ಅವರು ತಮಮ್
ಕಷಟ್�ೂಳ� �ೕವರನುನ್ ಕ�ಯು�ತ್�ಾದ್�. �ಾರ್ಥರ್� ಇಲಲ್�ದದ್� ಆಯುಧಗಳು
ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸಲು �ೖಫಲಯ್�ಾತತ್�ಂದು ಅವನು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�, �ಾವ� �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್
ಧ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾರ್ಥರ್�ಯ�ಲ್ �ಂತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾರ್ಥರ್�ಯ �ಷಯ�ಾದ
�ಾಕಯ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಪಪ್�ಗ��ಾ� ಆ� 18:32; �ೕತರ್� 66:18; �� 33:3; �ಾ�
10:13; ಮ�ಾತ್ಯ 6:5-13; 7:7-11; 26:41; �ಾಕರ್ 11:24,25; ಲೂಕ 11:5-13;
18:1-14; �ೕ�ಾನ 14:13; 15:7; 17:1-26; ಅ�� 1:14; �ೂೕ�ಾ 8:26; 12:12;
���ಪ್ 4:6; �ೂ�ೂ 4:2; 1 �ಸ 5:17; ಇ�ರ್ 4:16; 10:19-22; �ಾ�ೂೕಬ 5:13,16;
1 �ೕತರ್ 4:7. ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್ ತತವ್ಗಳ �ಷಯ�ಾ� ಸ��ಾದ
ದೃ�ಟ್�ಂ�ರುವ�ದು, ಇದರ�ಟ್ೕ ಮುಖಯ್�ಾದದುದ್, �ೖ�ಾನನ �ೕ� ಜಯಗ��ದ�
�ಾಲದು. �ಾರ್ಥರ್� ಇಲಲ್�ದದ್� �ೖ�ಾನನ �ರುದದ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಯುದದ್ದ�ಲ್ ನಮ�
ಆ�ಮ್ೕಕ ಶ�ತ್ ಇರುವ�ಲಲ್. ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಯು �ೕ�ರ�ೕಕು.
“ಆತಮ್ದ�ಲ್”– ಎ� 2:18; �ೂೕ�ಾ 8:26; ಯೂದ 1:20. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರ
ಆತಮ್ನು. ನಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ಆತ�� ಒ�ಪ್��ೂಡ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ ಆತನ
�ಾಗರ್ದಶರ್ನದಂ� �ಾಡ�ೕಕು. �ಾವ� “ಎ�ಾಲ್” ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
�ಾರ್ಥರ್�ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು - �ೕವರ �ತತ್ದಂ� ಎ�ಾಲ್ �ೕ��ಗ��ಾ� �ಾರ್�ರ್ಸ�ೕಕು,
�ೕ�ಯವ��ೂೕಸಕ್ರ �ಾರ್�ರ್ಸ�ೕಕು, ಕೃತಜಞ್�ಯ ಮತುತ್ �ೂತ್ೕತರ್ದ �ಾರ್ಥರ್� (1 ��
2:1). ರಹಸಯ್ �ಾರ್ಥರ್� ಮತುತ್ ಬ�ರಂಗ �ಾರ್ಥರ್�, �ಾ��ಾ�ನ �ಾರ್ಥರ್� ಮತುತ್
ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಾಡುವ �ಾರ್ಥರ್�.
“ಎಲಲ್ ��ಾವ್�ಗ��”– ಎಲಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಈ ಆ�ಮ್ೕಕ ಯುದದ್ದ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೖ�ಗಳ �ರುದದ್�ಾ� �ೂೕ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಒಬಬ್��ೂಬಬ್ರು �ಾರ್ಥರ್�
�ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೕಕು. ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್��ಂದ �ೕ�ಯ��
�ಜ�ಾ�ಯೂ ಸ�ಾಯ�ಾಗುತತ್�ೂೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�. �ೕವರು ಈ �ೕ��ಾ�

�ೕ���ಾದ್� ಮತುತ್ ಉಪ�ೕಗ�ಲಲ್ದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕವರು
�ೕಳುವ�ಲಲ್. 19,20
6:19,20 ನನ�ೂೕಸಕ್ರ ಸಹ �ಾರ್ಥರ್� �ಾ��” – �ೂೕ�ಾ 15:30; 2 �ೂ�ಂಥ 1:11;
���ಪ್ 1:19; 1 �ಸ 5:25; 2 �ಸ 3:1. �ೌಲನು �ರ್ೕಷಠ್ ಅ��ೕಸತ್ಲನು,
�ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ತುಂ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವನು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ ಯಶ�ವ್ಯುಳಳ್ �ೖ�ಕನು. �ಾ�ಾರಣ
��ಾವ್�ಗಳ �ಾರ್ಥರ್�ಯು ಅವನು ಏನು �ಾ�ಾಡ�ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್ ಸ��ಾ�
�ಾತ�ಾಡಲು ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�ೂೕ? �ೌದು.
“ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ೕ�”– ಅಂದ� ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ೕವ�ಂದ ಪರ್ಕಟ�ಾದದುದ್. ಈ ಪರ್ಕಟ�
ಇಲಲ್�ದದ್� ಮನುಷಯ್�� ಇದು ��ಯು�ತ್ರ�ಲಲ್.
“ಶ�ೕರದ”– ಅ�� 4:13,29,31; 28:31.
“�ೕ�ಯ�ಲ್ ��ದ್ರುವ �ಾಯ�ಾ�”– ಎ� 3:1; 2 �ೂ�ಂಥ 5:20. 21,22
6:21,22 “ತು�ಕನು”– ಅ�� 20:4; �ೂ�ೂ 4:7; 2 �� 4:12; �ೕತ 3:12. 23
6:23 “ನಂ���ಂದ ಕೂ�ದ �ರ್ೕ�”– �ರ್ೕ�ಯು �ಜ�ಾದ ನಂ���ಂ��
ಕೂ�ರುತತ್� (ಗ�ಾ 5:6). �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ನಂ�� ಇ�ರಡರ ಮೂಲವ� ತಂ��ಾದ
�ೕವ�ೂಂ�� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ಾ��ಾದ್�. 24
6:24 �ಜ�ಾದ ಎಲಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� (1
�ೂ�ಂಥ 16:22; 1 �ೕ�ಾನ 4:8). �ರ್ೕಕ್ �ಾ��ಂದ �ಾ�ಾಂತರ�ೂಂಡ
“ಪರ್�ಾ�ಕ�” ಇ�ಲ್ ಅದರ ಅಥರ್ “�ಷಕ್ಪಟ�ಾದ” ಮತುತ್ 1 �ೂ�ಂಥ
15:42,50,53,54 ರ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ೂಂ��ೂಳಳ್ವ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನದ �ೕಹ�ಕ್ ಇ�ೕ
ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. �ೕವರು ತನನ್ ಜನರ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಡುವ �ರ್ೕ�ಯು
�ೖ�ಕ�ಾದದುದ್ ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ�ಾದ �ರ್ೕ��ಾ�� (1 �ೂ�ಂಥ 13:1), ಆದದ್�ಂದ
ಅದು
�ಷಕ್ಪಟ�ಾದ,
��ಸ�ಾಗದ,
�ಾ�ಲಲ್ದ
�ರ್ೕ��ಾ��.
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