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��ಾಂಕ:
�ರ್.ಶ. 60ರ ಸಮಯದ�ಲ್.
�ಯ್ೕಯ:
�ೌಲನು ತನನ್ ಎರಡ�ಯ ಸು�ಾ�ಾರ್ ಪರ್�ಾಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ (ಅ�� 16:12-40)
ಈ ಸ�ಯನುನ್ �ಾಥ್��ದದ್ನು. ಈಗ ಅವನು ಸು�ಾ�ರ್ �ಾ�ದದ್ರ ��ತತ್ �ಂ��
ಒಳ�ಾ�, ��ಮ�ಯ�ಲ್�ಾದ್�. ಆದರೂ ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಪರ್ಮುಖ ಪದ “ಆನಂದ” ಮತುತ್
“ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ��”. �ೌಲನು ಅ�ೕಕ ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್ ಎದು��ದರೂ
��ಾ�� ಒಳ�ಾಗ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ�ದರ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್
�ಾಡ�ಲಲ್. ಅವನು ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಂ�ರುವಂ�
ಇತರರನೂನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ��ದನು. ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಯ್ೕಯ ಸು�ಾ�ರ್
�ಾರುವದು ಮತುತ್ ಪರ್ಚುರಪ�ಸುವದು (1:4,7,12,18,27; 2:15,22). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯ ��ತತ್ �ೌಲನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಗು�ಗಳು ಮತುತ್ ಬಯ�ಗಳನುನ್
�ರಸಕ್��ದನು �ಾಗೂ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವ ��ತತ್ �ಾ�ಮ್�ಂದ ಎ�ಾಲ್
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸ���ೂಂಡನು. ಅವನು ತನನ್ ಸಂ�ೂೕಷ, ಸ���ೂಳುಳ್ವ �ಾಮಥಯ್ರ್,
ತನನ್ �ೕ�, ತನನ್ ಬಲ ಮತುತ್ ಶ�ತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಎಂಬದನುನ್
��ದು�ೂಂಡನು ಮತುತ್ ���ಪ್ಯ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�� (ಮತುತ್ ನಮ�) ತೃ�ತ್�ಾಯಕ
�ಾಗೂ ಫಲ�ಾಯಕ�ಾ�ರುವ �ೕವನದ �ಾಗರ್ �ಾಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಪರ್�ಾವವನುನ್
ತರುವ �ೕವನದ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ���ಾದ್�. ಪ��ಾಯ್ಗ ಮ�ೂತ್ಂದು
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಯ್ೕಯ�ಾ�� – 2:5-8; 3:8-10.
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1:1 “���”– ಅ�� 16:1. ���ಯನು ಈ ಪ�ರ್�ಯ �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ�ಯಲು
�ೌಲ�� ಸ�ಾಯ �ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� �ಾವ� �ೕ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಆದ�
�ೌಲನು �ೕಳುವ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ� ಅವನು ಬ��ರಬಹುದು. �ೂೕ�ಾ 16:22
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ಾಸರು”– �ೂೕ�ಾ 1:1.
“�ೕವಜನರು”– �ೂೕ�ಾ 1:7.
“���ಪ್”– ಅ�� 16:12-40.
“ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ರು”– ಅ�� 20:28; 1 �� 3:3; 1 �ೕತರ್ 5:2. 2-3
- 1:2-3 �ೂೕ�ಾ 1:7-8. 4
1:4 “�ೕ��ೂಳುಳ್ವ ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ”– �ೂೕ�ಾ 1:10.

“ಸಂ�ೂೕಷ”– �ಲವ� ಸ�ಗಳು �ಲ��ಂದು ಸಮಯಗಳ�ಲ್ �ೌಲ�� ದುಃಖದ
�ಾರಣ�ಾ�ದದ್ವ�. 1 �ೂ�ಂಥ ಅಥ�ಾ ಗ�ಾತಯ್ರ�ಲ್ ಈ ಸಂ�ೂೕಷ�ತುತ್ ಎಂಬ�ಾ�
ಬ�ಯ�ಾ�ಲಲ್. ���ಫ್ಯ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಯು ಆ ಸ�ಗ��ಂತ �ನನ್�ಾ�ತುತ್. ಸಂ�ೂೕಷ
ಎಂಬದು ���ಪ್ ಪ�ರ್�ಯ ಮುಖಯ್ ಪದ�ಾ�� – �ೌಲನು ಬ��ರುವ ಇತ� ಪ�ರ್�ಗ�ಂತ
ಈ �ಕಕ್ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ಚುಚ್ ಸಲ ಇದನುನ್ ಬ���ಾದ್� – 1:18,25,26;
2:2,17,18,28; 3:1; 4:1,4,10. 5
1:5 �ೌಲನ ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಕೃತಜಞ್� ಸ�ಲ್ಸು��� �ಾರಣ ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�� –
ಅವರು ಅನುಭ�ಸು�ತ್ದದ್ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್� ಮತುತ್ ಪರಸಪ್ರ ಸ�ಾಯಕ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ
ಮು�ಯಲಪ್ಡು�� ಇರ�ಲಲ್ – 4:14-16. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಅವರನುನ್
ಮನಸುಸ್, ಹೃದಯ �ಾಗೂ �ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಐಕಯ್�ೂ��ತುತ್.

“ಸು�ಾ�ರ್”– �ೌಲನು 1 �ೂ�ಂಥ 15:1-8 ರ�ಲ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ವ���ಾದ್�.
�ೂೕ�ಾಪ�ರದವ�� ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ ಇ�ೕ ಪ�ರ್�ಯು ಇದರ ಪ�ಣರ್ �ವರ�ಯನುನ್
�ೂಡುತತ್�. 6
1:6 “ಭರವ�”– 2 �ೂ�ಂಥ 1:14-15; ಗ�ಾ 5:10; 1 �ಸ 1:4-5; ಇ�ರ್ 6:9-10.

“�ಮಮ್ನುನ್ �ಾರ್ರಂ���ಾತನು”– �ೕವರು. ಈ �ಾಕಯ್�ಂದ �ಳ�ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್
��ದು�ೂ�ೂಳ್ೕಣ: �ಜ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್ರು �ೕವರ �ಲಸ�ಾ��ಾದ್� – ಎ� 2:10; 2
�ೂ�ಂಥ 5:17. ಆತ�ೕ ಅವ�ೂಳ� ರಕಷ್�ಯ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾರ್ರಂ��ದವನು
(�ಾ�ೂೕಬ 1:8; �ೕ�ಾನ 3:5-8; 6:37,44), ಮತುತ್ ಆತ�ೕ ಆ �ಲಸವನುನ್
ನ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� – 2:13; 1 �ೂ�ಂಥ 12:6; �ೂ�ೂ 1:29; ಇ�ರ್ 13:21.
ಇದು “ಒ�ಳ್ಯ” �ಲಸ�ಾ��. ಇದು (“��ಮ್ಳ�ನ”) ಆಂತಯರ್ದ �ಾಯರ್�ಾ��,
ಹೃದಯ, ಮನಸುಸ್, ಆಂತಯರ್�ೂಳ�ನ �ಾಯರ್�ಾ�� – 2:13; ಗ�ಾ 2:20; ಎ�
3:16,20. �ೕವರು ಈ �ಲಸವನುನ್ ಮು�ಸು�ಾತ್� – �ೂೕ�ಾ 8:29-30. �ಾನವರು
�ಲಸವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವರು ಮತುತ್ ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾರಣ�ಂದ ಅದನುನ್
ಮು�ಸ� �ಡುವರು. �ೕವರು �ಾ� �ಾಡುವ�ಲಲ್. ಆತನು ರಕಷ್�ಯ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾರ�ಾಲ್ದರೂ �ಾರ್ರಂಭ �ಾ�ದ� ಅದನುನ್ ಮು�ಸುವ ಉ�ದ್ೕಶವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�
ಮತುತ್ ಮು�ಸು�ಾತ್�. �ೌಲ�� ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಭರವ��ತುತ್ ಮತುತ್ ನಮಗೂ
ಇರ�ೕಕು. 2:12-13 ರ�ಲ್ �ಾವ� ಈ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ ಸಹಕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ಅ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬರುವ �ನ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣ. 7
1:7 “ನನನ್ ಹೃದಯದ�ಲ್”– 2 �ೂ�ಂಥ 3:2; 6:11; 7:3.

“�ೕ�ಗಳ�ಲ್”– ವ 13; ಎ� 4:1; 6:20.
“�ೕ�ಲಲ್ರೂ ನ�ೂನ್ಂ��”– �ೕವರ �ೕವಕ�� ಸು�ಾ�ರ್� �ರುದಧ್�ಾ� ಬರುವ
ಆಕರ್ಮಗಳು,

��ೂೕಧಗಳು,

ಸಮ�ರ್��ೂಳುಳ್ವದು
�ೂ�ತ್ರ�ೕಕು.

�ಾಗು

ಹರ�ಗಳು,

ತಪ�ಪ್ �ಳುವ��ಗಳು,

ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್

�ಾರುವದು

ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್
�ೕ�

ಎಂಬದು

“ಕೃ�”– �ೕ�ಾನ 1:14; �ೂೕ�ಾ 1:7 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. �ೕವರ ಕೃ�
ಅವರನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಾನ್� �ಾ�� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೕಹ�ಾ�ರುವ �ಜ�ಾದ ಸ�� �ೕ���. 8
1:8 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೌಲನ�ಲ್ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೌಲನ �ರ್ೕ�ಯು �ರ್ಸತ್�ೕ ಅವನ

ಮೂಲಕ �ರ್ೕ�ಸುವ�ಾ�ತುತ್ – ಗ�ಾ 2:20. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ೕ�ಯನುನ್
�ಾವ� ಕ�ತು�ೂಳಳ್� �ೂೕದ� ಆತನು �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ಾ� �ರ್ೕ�ಸುವದನುನ್
ಕ�ತು�ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ – ಎ� 3:17-19. �ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾ� �ೕ�ಸುವ
��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಫಲ�ಾ� �ೂಡು�ಾತ್� – ಗ�ಾ 5:22.

“�ಾನು �ಮ�ಾ� ಹಂಬ�ಸು�ತ್ೕ�”– ಇ�ಲ್ ಆತನು ಪರ್��ಬಬ್ �ರ್ೖಸತ್�ಗೂ ಇರ�ೕ�ಾದ
ಮನ�ಥ್�ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ���ಾದ್�. �ಾ��ೕ 4:1; �ೂೕ�ಾ 1:11; 2 �ೂ�ಂಥ 2:4;
ಗ�ಾ 4:19-20; 1 �ಸ 2:17; 2 �� 1:4. 9-11
1:9-11

�ೌಲನು

ಎ�ಸದವ��

–

ಎ�

1:17-19;

3:16-19

ಮತುತ್

�ೂ�ೂ�ಸ್ಯವ�� – �ೂ�ೂ 1:9-12 �ಾ�ರುವ �ಾರ್ಥರ್��ಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೌಲನ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳ�ಲ್, �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ��ಂದ ನಮಮ್ ಸೂಚ�ಗ��ಾ�
ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ �ಷಯಗ�ಂದ, �ೕವರು ನಮ�ಾ� ಮತುತ್ ನಮಮ್�ಲ್ ಏನು �ಾಡಲು
ಬಯಸು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. �ಾವ� ಇತರ��ಾ�
�ಾರ್�ರ್ಸುವದು �ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. 9
1:9 “�ಮಮ್ �ರ್ೕ�”– �ೕವರ �ೕ� ಮತುತ್ �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�
�ಾಗೂ ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರ �ೕ� ಅವ��ರುವ �ರ್ೕ�ಯ ಬ�ಗ್ ಆತನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. ಅವರ �ರ್ೕ� ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗ�ೕ�ಂಬದು ಆತನ
ಬಯ��ಾ��. �ಜ�ಾದ �ರ್ೕ� ಎಂದ� ಏನು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ತಮಮ್ �ರ್�ಯ ಮೂಲಕ
ಇತರ�� �ೂೕ�ಸುವದು �ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ��ಚ್�ಾಚ್� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಈ
�ರ್ೕ� ಕುರು�ಾ�ರ�ಾರದು ಬದ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಗೂ ಆತನ �ರ್ೕ�ಯ ಕು�ತು
ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾ��ಯುಳಳ್�ಾದ್�ರ�ೕಕು – ಎ� 3:17-19.
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1:10 “ಉತತ್ಮ �ಾಯರ್ಗಳು �ಾವ��ಂದು ��ೕ�ಸ�ೕಕು”– ��ಾವ್�ಗ�ಾ� ಒಂ�ೕ
ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ಅವನ �ೕವನದ ಬ�ಗ್ ಆತನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವನು �ಲವ�
ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ 2:1-5,14,15; 4:8-9 ರ�ಲ್ ����ಾದ್�. 11
1:11 “ಫಲಗಳು”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:17; �ೂೕ�ಾ 6:22; 7:4; ಗ�ಾ 5:22; ಎ� 5:9.

“ಸು�ೕ�”– ಇ�ರ್ 12:11; �ಾ�ೂೕಬ 3:18 –

�ೕವ�ೂಂ�� ಸ��ಾದ

ಸಂಬಂಧ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಫಲ.

“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ”– ಆತನ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ �ೕವ�� ಅಂ�ೕಕೃತ�ಾದ ಫಲ
�ೂ�ಯಲು �ಾಧಯ್ (�ೕ�ಾನ 15:4-5).

“�ೕವ�� ಘನ� ಮತುತ್ �ೂತ್ೕತರ್ ಉಂ�ಾಗಲು”– ಎ� 1:6,12,14. 12
1:12 ಇ�ಲ್ ಅವನನುನ್ ಬಂ�ಸ�ಾ�ತು ಮತುತ್ ��ಮ�� �ಾಕ�ಾ�ತು. ಇದರ
��ತತ್ ಅವನು ��ಾ�� ಒಳ�ಾಗುವ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಗುಣಗುಟುಟ್ವ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ
ಆ�ೂೕಪ �ಾಡುವ�ಾಗ� �ಾಡ�ಲಲ್. ಆ� 50:20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಆತನು �ಾ�ೕ �ೂೕ�ಾ 8:28 ರ�ಲ್ ಬ��ರುವದನುನ್ ನಂ�ದದ್ನು.

“ಪರ್�ಾರ�”–

ಸು�ಾ�ಾರ್

ಪರ್�ಾರಣ�ಕ್

�ಾವ��ೕ

ಅ�ಡ್

ಎಂದು

�ಲವರು

�ೕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅದು�ೕ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪರ್�ಾರ�� ಅನುಕೂಲಕರ�ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್
�ಪತುತ್ಗ�ಾ� �ೂೕರುವವ�ಗ�ೕ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಕರ�ಾ�ರುತತ್�. �ೕವರ ಹಸತ್ಗಳ�ಲ್
��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ತದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು ಒ�ಳ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶಗ�� �ಾರಣ�ಾಗುತತ್�. 13
1:13 �ೂೕಮನ್ ಚಕರ್ವ�ರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಜಯ್�ಾಲ ಅಥ�ಾ �ಾಜನನುನ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್
��ಾ�ಗಳು, �ೌಲನನುನ್ �ಾಯುವವ�ಾ�ದದ್ರು, �ೌಲನು ಅವ�ದು�ನ�ಲ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ಾ��ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡನು (�ೌಲನು ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ಯು�ಾಗ
��ಮ�ಯ�ಲ್ ಇದದ್�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್). ಆದ� ಸು�ಾ�ರ್
ತಲುಪ� ಇದದ್ ಸಥ್ಳಗ�ಲ್ ��ಾಚ್� ತಲುಪ�ಾರಂ��ತು. 2 �� 2:9 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ನನನ್ �ೕ�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್�ೕ”– �ೌಲನು ಅಪ�ಾ�ಯಲಲ್, ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
ಉಲಲ್ಂಘ� �ಾ�ಲಲ್ ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ �ಾ�ರುವದರ ��ತತ್�ಾ��ೕ
��ಮ�ಯ�ಲ್�ಾದ್� ಎಂಬದು ಎಲಲ್�ಗೂ ���ತುತ್. 14
1:14 ತನನ್ನುನ್ ���ಾ� ಇ���ೂಂ�ದದ್ ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ��ಾ�ಗ�� �ೌಲನು
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರು�ಾತ್ ಇರುವದು ಬಹಳ �ೖಯರ್ದ �ಲಸ ಎಂಬದು ಅವ��
���ತುತ್. ಅವನ �ೖಯರ್ದ �ಾದ�ಯು ಅವರನುನ್ �ಚುಚ್ �ೖಯರ್�ಾ�ಗಳ�ಾನ್�
�ಾ�ತು. ಇದು ಸಹ ಸು�ಾ�ಾರ್ ಪರ್�ಾರ�� �ಾರಣ�ಾ�ತು. 15-17
1:15-17 ಆದ� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರು�ತ್ದದ್ವ�ಲಲ್ರೂ ಒ�ಳ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ

ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. �ಲವರು �ೌಲನ ಪರ್��ಧ್ ಮತುತ್ ಯಶಸಸ್ನುನ್ ಕಂಡು
�ೂ�ಟ್�ಚುಚ್ಪಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು �ಾಗೂ ತಮಮ್ನುನ್ ಅವನ �ೖ�ಗ�ಂದು
ಪ�ಗ���ೂಂ�ದದ್ರು. �ಾವ್ಥರ್ �ಂತ�ಯು ಅವರ �ೂರ�ೂೕಟ ಮತುತ್ �ೕ�ಯ
ಲಕಷ್ಣಗ�ಾ�ದದ್ವ�. ಇದು ಇಂದೂ ಸತಯ್�ಾ��. �ಲವ� �ೂೕಧಕರು ಪರ್�ದಧ್�ಾಗಲು
ಬಯಸು�ಾತ್�, ತಮ�ಾ� ಯಶಸುಸ್ �ಾ�ಸಲು ಇ�ಛ್ಸು�ಾತ್�, ಇತ� �ೂೕಧಕರನುನ್
ತು�ಯಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತ�ಮ್ಂದ ಆಗುವ �ಾ�ದದ್� ಅವ�� �ೂಂದ�
ಪ�ಸಲು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� ಆ�ನಂ� ಈಗಲೂ �ಲವರು ಯ�ಾಥರ್�ಾ�, ಆತನ
�ೕ�ನ �ರ್ೕ��ಂದ ಮತುತ್ �ಾನವರ ಆತಮ್ಗಳ ��ತತ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರು�ಾತ್�.
18

1:18 �ೌಲನು ತನನ್ನುನ್ �ಾ�ೂಂ�ಗೂ ಸಪ್�ರ್ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಪರ್�ಾರ�ಾಗ�ೕ�ಂದು
ಅವನು ಬಯ�ದನು. ಜನರು ಅವನನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡ� �ೂೕದರೂ ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ಾರುವ ��ತತ್ �ೂಂದ� �ೂಟಟ್ರೂ, ಅವರ ಉ�ದ್ೕಶಗಳು ಸ��ಾ�ರ� ಇದದ್ರೂ
ಅವನು ಸಂ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. �ಾನು ಪರ್�ದಧ್�ಾಗುವದಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಪರ್�ದಧ್�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯ�ದನು. ಇ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ೂೕಧಕ�ಗೂ
��ೕಷ�ಾದ �ಾಠವನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ
ಸತಯ್ ಮತುತ್ ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರು�ತ್ದದ್ �ೂೕಧಕರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್��ೕ �ೂರತು, ತನನ್ ಇತ� ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾನು ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೕ�ದವರ
ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್ (2 �ೂ�ಂಥ 11:13-15; ಗ�ಾ 1:7-8). 19
1:19 �ೌಲನು ಬಹುಶಃ ತನ� �ರುದಧ್�ಾ� ಜನರು �ಾ�ರುವ ಅ�ೂೕಪಗ�ಂದ
�ಡುಗ��ಾಗುವ

ಬ�ಗ್

ಮತುತ್

ಆ

ಸಮಯದ�ಲ್

ಆಗ�ೕ�ದದ್

ಮರಣ�ಂದ
�ಡುಗ��ಾಗುವ ಬ�ಗ್ – ವ 25,26 �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�.

“�ಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಯ ಮೂಲಕ”– �� 1:22; �ೂೕ�ಾ 15:30-32.
“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್”– �ೂೕ�ಾ 8:9 ಮತುತ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 20
1:20 �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಾಲ್ದರೂ �ಾವ��ೕ ಪ��ಥ್�ಯ�ಾಲ್ದರೂ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೖಯರ್�ಂದ �ಾತ�ಾಡುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ಾನು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್

ಎಂಬ ಪ�ಣರ್ ��ೕ� ಅವ��ತುತ್. ಎ� 6:19-20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ರ್ಸತ್�� ಮ��”– �ೌಲನು ಗ�ಾ 1:16 ರ�ಲ್ ಈ �ಷಯವನುನ್ �ೕ��ಾ��ಂದ
ಆತನ �ೕವನ �ಾಗೂ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾವ� ಇದರ ಫ��ಾಂಶವನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು ಮತುತ್
ಇದು�ೕ �ಾತರ್�ೕ ಅವನ ಗು� �ಾಗೂ ��ೕ��ಾ�ತುತ್. ಬದು�ದರೂ ಸತತ್ರೂ ಇದ�ಕ್ಂತ
�ೂಡಡ್ ಉ�ದ್ೕಶ �ೕ� �ಾವ�ದೂ ಇರ�ಾರದು.

“ನನನ್ ಶ�ೕರದ�ಲ್”– �ೌಲನ �ರ್�ಗಳು, ಅನು�ನದ ನಡವ��ಗಳು, ಅವನ �ಾ�ಯ
�ಾತುಗಳ ಮೂಲಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಮ���ಾಗು�ಾತ್ ಇ�ತ್ೕ �ೂರತು ಅವನ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು �ಾಗೂ ಬಯ�ಗ�ಂದ �ಾತರ್ವಲಲ್. 21
1:21 “ಬದುಕುವ�ಂದ� �ರ್ಸತ್�ೕ”– ಗ�ಾ 2:20. �ೌಲನು ತ�ೂನ್ಳ�ದದ್ �ರ್ಸತ್ನ
�ೕ�ತದ ಮೂಲಕ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್�ೕ �ೂರತು ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ೕವ�ಂದಲಲ್. ಅವನು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್�ೕ �ೂರತು ತನನ್ ಶ�ತ್�ಂದಲಲ್.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಮ���ಾಗ�ೕ�ೕ �ೂರತು ತನಗಲಲ್ ಎಂಬ�ೕ ಅವನ ಗು��ಾ�ತುತ್.
“�ಾಯುವದು �ಾಭ�ೕ”– �ೌಲ�� ಮರಣದ ಭಯ ಇರ�ಲಲ್ (ಇ�ರ್ 2:15 �ೂೕ��).
�ೕತರ್� 116:15 ರ ಸತಯ್ ಅವ�� ���ತುತ್. �ಾನು ಬದು�ದದ್ರೂ ಸತತ್ರೂ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� ಮ���ಾಗುವದು ಎಂಬದು ಅವ�� ���ತುತ್ – ವ 20. ಮತುತ್ 23 �ೕ ವಚನ
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಇರಲು �ೂೕಗು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬ�ೕ ಅವನ
ಸಂ�ೂೕಷದ ಪರ್ಮುಖ �ಾರಣ�ಾ�ತುತ್. �ಾಯುವದು �ಾಭ�ೕ ಎಂಬದು ಎಲಲ್ರ
�ಷಯದ�ಲ್ಯೂ

ಸತಯ್�ಾ���ೕ?

ಇಲಲ್

–

�ಾರು

�ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ�
�ೕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಸತಯ್�ಾ��. �ಾರ �ೕ�ತವ�
�ಾವ್ಥರ್�ಂದ ಕೂ�ರುವ�ಲಲ್��ೕ ಅವ�� ಮರಣವ� �ಾಭ�ಾ�ರುತತ್�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅ�ಯ� ಇರುವವ�� ಮರಣವ� �ೖ��ಾ��. 22

1:22 “ನನನ್ ಪ�ಶರ್ಮದ ಫಲ”– �ೂೕ�ಾ 1:13; 7:4. �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� �ಾನು
ಪಡುವ ಪರ್�ಾಸಗಳು ಸಫಲ�ಾಗುತತ್� ಎಂಬ ಆತನ ಆತಮ್��ಾವ್ಸವನುನ್ ಗಮ���.
ತನನ್�ಲ್ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ
�ಳುವ���ಂದ ಆತ�� ಈ ��ಾವ್ಸವ� ಬಂ�ದ – �ೂ�ೂ 1:29.

“�ಾವದ�ಾನ್���ೂಳಳ್�ೕ�ೂೕ”– �ೕ�ಸುವವರು ಮತುತ್ �ಾಯುವವರು ಆತ��

ಅಂ�ೕಕೃತ�ಾ�ದದ್ರು. ತನ� �ಾವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖಯ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೕ�ಾರ್�ಸಲು
ಅವ�� ಬಹಳ ಕಷಟ್�ಾ�ತುತ್. 23
1:23 “�ರ್ಸತ್ನ �ೂ�ಯ�ಲ್ರ�ೕಕು”– 2 �ೂ�ಂಥ 5:8; ಲೂಕ 23:43. ��ಾವ್�ಯು
ಮರಣದ ನಂತರ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್ಸನನ್�� �ೕರು�ಾತ್�. 25
1:25 “��ಮ್ಲಲ್ರ ಬ�ಯ�ಲ್ರು�ನು”– �ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ� ಅವನು �ಾಯಲು ಮತುತ್
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�� �ೂೕಗಲು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಅವ�� ಇದು ಭೂ�ಯ �ೕ�
ಇರುವದ�ಕ್ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾದ�ಾದ್�ತುತ್. ಆದ� �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಅವ�� ಏನು �ೕ�ಾ�ತುತ್
ಅದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಇತರರ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು – ಇದು�ೕ ಅವನ
�ರ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳನುನ್ ದೃಢಪ�ಸುವವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. 1 �ೂ�ಂಥ 9:19-23;
10:24,33 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆದ� �ೌಲ�� �ಾನು ಆ ಸಮಯದ�ಲ್
�ಾಯುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೕ� ���ತುತ್? ಅವನು ತನನ್ �ಡುಗ��ಾ� �ಾ�ದ �ಾರ್ಥರ್��
ಉತತ್ರವ� �ೂ�ಯುವದು ಎಂಬ ಭರವ�ಯನುನ್ �ೕವರು ಅವ�� �ೂ�ಟ್ದದ್ನು – ವ
19; 2:24.

“ನಂ��ಯ�ಲ್ ಅ�ವೃ�ಧ್”– ಎ� 4:12-13. ನಂ��ಯ ಅ�ವೃ�ಧ್�ಂ��
ಸಂ�ೂೕಷವ� �ೕ�ರುತತ್�. ಪರ್��ಬಬ್ �ರ್ೖಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕದ �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್
ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುವದರ
ಬ�ಗ್
�ಂ�ಸ�
�ರ್ೖ�ತ್ೕಯ
ನಂ��ಯ�ಲ್
ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುವದರ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. 27
1:27 “�ೕಗಯ್�ಾ�”– ಎ� 4:1; �ೂ�ೂ 1:10; 1 �ಸ 2:12.

“ದೃಢ�ಾ�”– ಎ� 6:11,14.
“ಒಂ�ೕ ಆತಮ್”, “ಐಕಮತಯ್”– 2:2; ಎ� 4:2; 1 �ೂ�ಂಥ 1:10; �ೂೕ�ಾ 12:16.
“�ೂೕ�ಾಡುವವ�ಾ��ದ್ೕ�”– ವ 7; ಯೂದ 3. ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ೕ� ಆಕರ್ಮಣಗಳು
ನ�ಯು�ಾಗ ��ಾವ್�ಗಳು ಎಂ�ಗೂ ದುಬರ್ಲ�ಾ� ಒ�ಪ್��ೂಡ�ಾರದು, ಸುಳುಳ್ ಮತುತ್
ತ�ಾಪ್ದ �ೂೕಧ�ಗ�ೂಂ�� ಎಂ�ಗೂ �ಾ��ಾಗ�ಾರದು. ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಸತಯ್ಗ��
ಅನು�ಾರ ಕಷಟ್ಪಡುವದು �ೕಗಯ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಆ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾವ� �ೕವರು ನಮ�
�ೂಡುವ �ಾನ, ಆ�ಮ್ೕಕ ಬಲ ಮತುತ್ �ಾಮಥಯ್ರ್ (�ಾಗೂ �ರ್ೕ��ಂದ) �ಾಡ�ೕಕು. 28

1:28 “�ದ��ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್”– ವ 14,20; ಮ�ಾತ್ಯ 10:28; ಇ�ರ್ 13:6..

“�ಮಮ್ ��ೂೕ�ಗಳು”– ವ 30.
“ಪರ್�ಾಣ” (ಗುರುತು)”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಅವರು �ೖಯರ್�ಾ�ರುವದು �ೕವರು
ಅವ�ೂಂ���ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ�ತುತ್. ಅ�� 4:13; 2 �ಸ 1:4-7 �ೂೕ��.
�ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರ ��ೂೕ�ಗಳು
��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು, ಆತನನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವರ ಸಂಗಡ ಆತನು ಇರ�ಲಲ್. 29
1:29 “ನಂ���ಡಲು . . . ಅನುಗರ್ಹ�ಾ�ತು”– ನಂ�� �ೕವರು �ೂಡುವ ವರ�ಾ��
– ಎ� 2:8. “�ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� “ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವದು” �ೕವರು �ೂಡುವ
ವರ�ಾ��. ಇದು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ನಮ�ರುವ �ೂಡಡ್ �ೌ�ಾಗಯ್�ಾ��. ಇದನುನ್
��ದವರು ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. 3:10; ಅ�� 5:41; �ೂೕ�ಾ 5:3; 2
�ೂ�ಂಥ 1:5; 1 �ೕತರ್ 3:13-14,16 �ೂೕ��. ನಮ�ಾ� ಶರ್�ಗಳನನ್ನುಭ�� �ಾರ್ಣ
�ೕ�ದ

ಕತರ್�ಾದ

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್��ಾ�

ಶರ್�ಗಳನನ್ನುಭ�ಸುವದು

�ೌರವ�ಾದ

�ಷಯವಲಲ್�ೕ? �ರ್ೕ�ಯು “�ೌದು” –ಎಂಬ�ಾ� ಉತತ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಆತನ ��ತತ್
ಎದು�ಾಗುವ ಅ�ಾನುಕೂಲ�, ಕಷಟ್ಗಳು, �ಂ�, �ೂಂದ� ಅಥ�ಾ ಶರ್�ಗಳನುನ್
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸುವ�ಲಲ್. 30
1:30 “ನನನ್�ಲ್”– ���ಪ್ಯ�ಲ್ �ೌಲ�� ಎದು�ಾದ �ಲವ� ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ��ಯಲು
ಅ�� 16:19-40 �ೂೕ��. ಆ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವರು ಇನೂನ್
ಅ�ೕಕ�ದದ್ರು ಮತುತ್
ಅನುಭ�ಸು�ತ್ದದ್ರು.

ಅ�ಲ್ದದ್

��ಾವ್�ಗಳು

ಅವರ

�ೖಗಳ�ಲ್

�ಂ�ಗಳನುನ್

21-2
2:1-2

�ೌಲನು

ಅ�ಲ್ದದ್

ಸ�ಯ�ಲ್

�ಾಮರಸಯ್ದ

�ೂರ��ದದ್�ಂದ

�ಂ�ಸು�ತ್ದದ್ನು – 1:27; 4:2. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಾ� ಅವರು ಏನನುನ್
�ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಅವನು ಅವ�� ಮನ�ಯನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. 1

2:1 “ಇದದ್�”– ಇ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಷಯಗಳು ಅವರ�ಲ್ ಇ��ೕ ಇಲಲ್��ೕ
ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಸಂ�ೕಹಪಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� “�ಮಮ್�ಲ್
ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳು ಇರುವದ�ಂದ”.

“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್”– �ೕ�ಾನ 17:20-23; �ೂೕ�ಾ 6:5; ಎ� 4:15-16.
“ಉ�ತ್ೕಜನ”– 2 �ೂ�ಂಥ 1:3,5,7.
“ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�”– 2 �ೂ�ಂಥ 13:14.
“�ಾರುಣಯ್ದ�ಾರಸಗಳು”– ಇತ� ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್��
ಇರ�ೕ�ಾದ ಗುಣಗಳು. 3
2:3 “ಪಕಷ್�ಾತ”– 1:17; �� 45:5; 1 �ೂ�ಂಥ 3:5; ಗ�ಾ 5:20.

“ಮ�ೂತ್ಬಬ್ರನುನ್ ತನ�ಂತಲೂ �ರ್ೕಷಠ್�ಂದು ಎ�ಸ�”– �ೂೕ�ಾ 12:10,16; ಗ�ಾ
5:26; 1 �ೕತರ್ 5:5-6. �ೌಲನ�ಲ್�ೕ ಇದರ �ಾದ�ಯನುನ್ �ೂೕ�� – ಎ� 3:8; 1
�� 1:15. 4
- 2:4 �ೂೕ�ಾ 14:19; 15:21; 1 �ೂ�ಂಥ 10:24. 5-11
2:5-11 �ೌಲನು ಇತರ�� �ೂೕ�ಸ�ೕ�ಾದ ಮಹತತ್ರ�ಾದ �ೕನ� �ಾಗೂ �ರ್ೕ�ಯ
ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್
ಅವ��
�ೂೕ���ಾದ್�.
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ದದ್ಂಥ
ಮ�ೂೕ�ಾವ�ವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರಲು, ಆತನು ಆ�ೂೕ�ಸುವಂ� ಆ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ�ರಲು
��ಾವ್�ಗ�� �ಾಧಯ್�ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾಧಯ್ ಇಲಲ್�ಾದ� �ೌಲನು ಇದನುನ್
ಬ�ಯು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ವ 5 �ೂೕ��. 1 �ೂ�ಂಥ 2:16; �ೂೕ�ಾ 8:5 �ೂೕ��.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್
ಯಜ�ಾನ�ಾ�ರು�ಾಗ (ಎ� 3:17) ಅವ��ರ�ೕ�ಾದ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು �ಾಗೂ
ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಗ�ಂದ ಆತನು ಅವರ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್ ತುಂ�ಸು�ಾತ್�. ಈ �ಾಯರ್ವ�
ನ�ಯು�ಾಗ ಅವರ�ಲ್ರುವ ಜಗಳ ಮತುತ್ �ಾವ್ಥರ್, ಅಸ�ಾ�ಾನ ಮತುತ್ ಅಹಂ�ಾರ
�ೂ��ೂಳುಳ್ತತ್�. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಇತ� �ಾಗಗಳ�ಲ್ ಕ�ಸುವ ಸತಯ್ದ
�ಾ�ಾಂಶವನುನ್ �ೌಲನು ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಸಂ�ಪತ್�ಾ� ����ಾದ್�. ಇ�ಲ್ �ೌಲನ ಗು�
�ಾರ್�ೕ�ಕ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ನಪನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂ�ಳ್�. ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್

�ೕ�ತಗ�� ಅಳವ���ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅವರು ಅವ�� ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರ�ೕ�ಾದ ಸಮಯಗ��ಾ� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ತನ�ದದ್
ಎ�ಾಲ್ ಘನ�ಾನಗಳನುನ್ ತಯ್��ದನು ಮತುತ್ �ೕನ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ� �ೕ��ದನು.
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಈ �ೂೕಕದ ಸುಳುಳ್ ಮತುತ್ ��ಾಶ�ಾ� ಘನ�ಾನಗಳನುನ್
ತಯ್�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕನ��ಂದ �ೕವರ �ಾಗೂ ಇತರರ �ೕ� �ಾಡು�ಾತ್ ತಮಮ್
�ೕ�ತವನುನ್ ಕ�ಯ�ೕಕು. 6
2:6 �ೕವಸವ್ರೂಪ�ಾ�ದದ್ರೂ” – ಇ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ ಒಂದು
ಅಥರ್ವನುನ್ �ಾತರ್ �ೂಡುವ�ಾ��: �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ ಸವ್�ಾವದವ�ಾ�ದದ್ನು.
ಸತಯ್�ೕದದ ಇತ� �ಾಗಗಳ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕವರು ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��.
��ಾಯ 9:6; �ೕ�ಾನ 1:1; 20:28-29; ಅ�� 20:28; �ೂೕ�ಾ 9:5; �ೕತ
2:13; ಇ�ರ್ 1:8; 1 �ೕ�ಾನ 5:20 �ೂೕ��. ಇವ�ಗಳಲಲ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ �ೕವರು
ಎಂದು ಇನೂನ್ �ಲವ� ವಚನಗಳು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 1:23; 2:11; 3:17;
10:37; 11:27; 12:8; 14:33; 18:20; 22:41-45; 28:17,19,20; �ೕ�ಾನ
5:17-26; 8:19; 9:38; 10:30-33; 11:25; 14:7,10,23; 17:1-5; ಅ��
3:14-15; �ೂೕ�ಾ 1:7; 8:9-10; 1 �ೂ�ಂಥ 8:6; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4; 13:14; ಎ�
3:17-19; �ೂ�ೂ 1:15-17; 2:9; 1 �ಸ 1:1; 1 �� 1:1; 3:16; ಇ�ರ್
1:3,10,12; 1 �ೕತರ್ 3:15; 1 �ೕ�ಾನ 1:3; 2:22; ಪರ್ಕ 1:4-5,8 (ಇದ�ೂಂ��
ಪರ್ಕ

22:12-13);

ಪರ್ಕ

1:17;

5:8,13,14;

19:16;

21:6

�ೂೕ��.

��ೂೕವ�ಾ�ರುವ (ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವರ �ಸರು) ಆತನು �ಾನವ�ಾ�
ಬಂದನು ಎಂದು ಇನೂನ್ �ಲವ� ವಚನಗಳು ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. ವ 10,11 ಮತುತ್ ಲೂಕ 2:11
�ೂೕ��.

“�ೕವ�� ಸ�ಸ�ಾನ�ಾ�ರುವ�ಂಬ ಅಮೂಲಯ್ ಪದ�ಯನುನ್ �ಡ�ೂ�ಲ್ನು
ಎಂ��ಸ�”– ಇ�ಲ್ನ �ರ್ೕಕ್ ಪದಗಳನುನ್ ��ಧ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��.
ಉ�ಾಹರ��, “�ೕವ�ೂಂ�� ಸ�ಸ�ಾನ�ಾ�ರುವ ಪದ�ಯ ಬ�ಗ್ ಆ�ೂೕ�ಸ�ಲಲ್”,
“�ೕವ�ೂಂ��ನ ತನನ್ ಸ�ಸ�ಾನ ಪದ�ಯನುನ್ �ಡ�ಾರ�ಂದು �ೕ�ಸ�ಲಲ್”.

�ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಸ��ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸಲು ಕಷಟ್ ಎಂಬದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ
ಅನು�ಾನ�ಲಲ್. “�ಡ�ೂ�ಲ್ನು” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ ಪದ �ರ್ೕಕ್
�ರ್�ಾಪದಗ�ಾ�ರುವ
“��ದುಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವದು”
ಅಥ�ಾ
“ಒ�ಾತ್ಯ�ಂದ
��ದು�ೂಳುಳ್ವದು” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಇದು ���ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವ �ರ್�
ಅಥ�ಾ ���ಟುಟ್�ೂಂ�ರುವ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಇದು ಏ�ೕ ಇದದ್ರೂ,
ಇ�ಲ್ ಬಳಸ�ಾ�ರುವ ಪದ, ಪ��ಥ್� ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಸಂಪ�ಣರ್ �ೂೕಧ��ಂದ
�ಳ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೕಳಬಹುದು: ಸವ್�ಾವಗಳು ಮತುತ್
ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಗಳ�ಲ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರು, ಕು�ಾರ�ಾ�ರುವ �ೕವರು ಮತುತ್
ಪ��ಾರ್ತಮ್�ಾ�ರುವ �ೕವರು ಸ�ಾನ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ಇವ�ಗಳ�ಲ್ ಅವರ�ಲ್
�ಾ�ಂದಲೂ ���ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಲು ಅಥ�ಾ �ಟುಟ್�ೂಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೕ�ರು�ಾಗ,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ತನನ್ನುನ್ �ೕವ�� ಸ�ಸ�ಾನನು ಎಂಬ�ಾ� ಆ�ೂೕ�ಸುವದು
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಕಳಳ್ತನವಲಲ್. ಆದ� ತರ್�ೕಕತವ್ದ�ಲ್ರುವ ಮೂವರು ಸದಸಯ್ರು
ಸಮ�ಾದ �ಾಥ್ನಗಳ�ಲ್ ಇಲಲ್. ತಂ�� ಉನನ್ತ�ಾದ �ಾಥ್ನ. �ೕ�ಾನ 5:19-23;
14:28; 1 �ೂ�ಂಥ 15:27-28 �ೂೕ��. �ೕವಕು�ಾರ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ತಂ��ಾದ �ೕವ�ೂಂ�� ಸಮ�ಾದ �ಾಥ್ನವನುನ್ ���ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸ�ಲಲ್.
ಬದಲು �ರುದಧ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡನು. ತಂ�ಯು ತಂ��ಾ�ರಲು ಮತುತ್ ತಂ��
��ೕಯ�ಾ� �ಾನು ಮಗ�ಾ�ರಲು ಆತನು ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು – ವ 8;
�ೕ�ಾನ 4:34; 6:30; 6:38; 8:29; 9:4; 14:31; 15:10; 17:4. ಕು�ಾರನು ಈ
�ೂೕಕ�ಕ್ ಬರುವ �ದಲು ತಂ� ಮತುತ್ ಕು�ಾರನ ನಡು� ಇರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಈ
�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕ�ಸ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. 7
2:7 “ತನನ್ನುನ್ ಬ�ದು �ಾ��ೂಂಡನು”– ಇ�ಲ್ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಸಹ ��ಧ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��. ಉ�ಾಹರ��, “ತನನ್ನುನ್ ಶೂನಯ್ನ�ಾನ್�
�ಾ��ೂಂಡನು”, ಅಥ�ಾ “ತನನ್ನುನ್ ಏನೂ ಇಲಲ್ದವನ�ಾನ್� �ಾ��ೂಂಡನು”. �ರ್ೕಕ್
�ರ್�ಾಪದವ� “ಬ�ದು �ಾ��ೂಂಡನು” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್� ಆದ� ಇದನುನ್
ಇ�ಲ್ �ಾವ �ೕ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ �ಷಯವನುನ್ ತ�ಾಪ್�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಾರದು. ನಂತರದ�ಲ್ರುವ �ಾತುಗಳ�ಲ್ ಅಥರ್ವನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�

�ೂಡ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ೖವತವ್ವನುನ್ ಬ�ದು�ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್ – ಅದು
ಅ�ಾಧಯ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��. ಆತನು ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್ ಬಂ�ಾಗ �ೕವ�ಾ�ರುವದನುನ್
��ಲ್ಸ�ಲಲ್. ಬದ�ಾ� ತಂ��ಂ�� ತನ�ದದ್ ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಬ�ದು �ಾ��ೂಂಡನು
(�ೕ�ಾನ 17:5), �ೕವರ ಒಬಬ್�ೕ ಮಗ�ಾ� ತನ�ದದ್ ಹಕುಕ್ಗಳು ಮತುತ್
�ೌಕಯರ್ಗಳನುನ್ ತಯ್��ದನು. ಆತನು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ತನ�ದದ್ ಎ�ಾಲ್ ಪರ್�ಾವನುನ್
ಬ��ೂ�ತ್ದನು (2 �ೂ�ಂಥ 8:9). ಏನೂ ಇಲಲ್ದ �ಾ�ಾನಯ್ನು ಎಂದು ಜನರು ತನನ್
ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುವ �ಥ್�� ಆತನು ತನನ್ನುನ್ ಬ�ದು �ಾ��ೂಂಡನು. �ಾನವರನುನ್
ಉಂಟು �ಾ��ಾತನು �ಾನವ�ಂದ�ೕ �ರಸಕ್�ಸಲಪ್ಡಲು ಮತುತ್ ತಳಳ್ಲಪ್ಡಲು
ಬಯಸುವವ�ಾದನು – �ೕ�ಾನ 1:10-11; ��ಾಯ 53:3; ಮ�ಾತ್ಯ 8:20;
12:24; �ಾಕರ್ 6:3; �ೕ�ಾನ 18:30. “ತನನ್ನುನ್ ಬ�ದು �ಾ��ೂಂಡನು”
–ಎಂಬದು ಉನನ್ತ�ಾದ ಪರ್�ಾವ ಮತುತ್ ಶ�ತ್�ಂದ �ಳ��ದು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
�ಾನವರ ನಡು� �ೕನ �ಥ್�� ಬಂದದದ್ನುನ್ �ವ�ಸುವ�ಾ��.

“�ಾಸನು”– �ೂೕ�ಾ 15:8; �ೕ�ಾನ 13:3-5; ಲೂಕ 22:27; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28.
“ರೂಪ”– �ೕ�ಾನ 1:14; �ೂೕ�ಾ 8:3; ಇ�ರ್ 2:14. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಜ�ಾದ
�ಾನವ ಸವ್�ಾವ�ರುವ ವಯ್�ತ್ ಮತುತ್ �ೕವರು. 8
2:8 “�ಾ���ೂಂಡರೂ”– �ಾಹಯ್�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇತ� ಮನುಷಯ್ರ �ಾ�
ಮನುಷಯ್ನ �ಾ��ೕ ಇದದ್ನು, ಮನುಷಯ್ನಲಲ್� �ೕ� ಏನೂ ಆ�ರ�ಲಲ್. ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್
ಬರುವ �ದಲು ಆತ��ದದ್ �ೖ�ೕಕ ಸವ್�ಾವ ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವಗಳು �ಾನವನ
ಕಣುಣ್ಗ�� ಮ��ಾ�ದದ್ವ�.

“ತನನ್ನುನ್

ತ�ಗ್��ೂಂಡನು”–

ಇದು

ಆತನ

�ೕವನಪಯರ್ಂತರ

ಸತಯ್�ಾ�ದದ್

�ಷಯ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 11:29), ಆದ� ಆತನ �ೕನ�ಯು ಆತನ ಮರಣದ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ �ವರ�ಾ� �ಾ���ೂಂ�ತು – ��ಾಯ 53:7-8; 1 �ೕತರ್
2:23-24. ಆತನು �ೕವಕು�ಾರ�ಾ� ತನನ್ ಹಕುಕ್ಗ��ಾ� �ೂೕ�ಾಡ�ಲಲ್, ತನನ್ �ೕ�
ಸುಳುಳ್ ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ �ಾ�ದ, ತ�ೂನ್ಂ�� �ಟಟ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡ ಮತುತ್
ತನನ್ನುನ್ �ಾ��ದವರನುನ್ ��ಮ್�ಂದ ತ�ಯ�ಲಲ್.

“��ೕಯ�ಾದನು”– ಅಂದ� ತಂ��ಾದ �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾದನು – ಮ�ಾತ್ಯ
26:39; �ೕ�ಾನ 18:11; �ೂೕ�ಾ 5:19; ಇ�ರ್ 10:7; �ೕ�ಾನ 10:17-18.

“�ಲು�”– �ೌಲನು “�ಲು�ಯ ಮರಣವ�ಾನ್ದರೂ” ಎಂದು �ೕ��ಾದ್� �ಾಕಂದ�
�ಲು�ಯ ಮರಣ ಅತಯ್ಂತ �ೂೕರ�ಾದ ಮರಣ�ಾ�ತುತ್. �ೂೕಮನನ್ರು ಅಪ�ಾ�ಗಳನುನ್
ಜನ�ದು�ನ�ಲ್ �ಲು�� ಜ�ಯು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. 9
2:9 “ಈ �ಾರಣ�ಂದ”– ಆತನ �ಾಯ್ಗ, �ೕನ� ಮತುತ್ ��ೕಯ�� �ೕವರು ತಕಕ್
ಪರ್�ಫಲವನುನ್ �ೕ�ದನು. ಇದು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 23:12
ರ�ಲ್ �ಾ�ದ �ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ�ಾ��.

“ಆತನನುನ್ ಅತುಯ್ನನ್ತ �ಾಥ್ನ�ಕ್ ಏ��ದನು”– ಅ�� 2:33; ಎ� 1:20-21; ಇ�ರ್ 1:3;
ಪರ್ಕ 3:21. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾ� �ಾ��ಬಬ್ನು ತನನ್ನುನ್ ತ�ಗ್��ೂಂ�ಲಲ್, ಆತನಷುಟ್
ಉನನ್ತ�ಕ್ �ಾ��ಬಬ್ನೂ ಏ�ಸಲಪ್�ಟ್ಲಲ್. ಆತ�� ಅತುಯ್ನನ್ತ �ಾಥ್ನ �ೂಡಲಪ್�ಟ್�
�ಾಕಂದ� ಆತನು �ಾತರ್�ೕ ಅದ�ಕ್ ಅಹರ್�ಾ��ಾದ್�.

“�ಸರು”– ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ ಉನನ್ತ�ಾದ ಈ �ಸರು ಏನು – “�ೕಸು” (ವ 10), ಅಥ�ಾ
“ಕತರ್ನು” (ವ 11)? �ೌಲನು ಬಹುಶಃ “ಕತರ್ನು” ಪದವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
�ಾಕಂದ� ತಂ� ತನನ್ ಮಗನನುನ್ �ೕನ� ಮತುತ್ ಮರಣದ �ಾಥ್ನ�ಂದ ಉನನ್ತ�ಕ್
ಏ�ಸುವ �ದ�ೕ �ೕಸು ಎಂಬ �ಸರನುನ್ �ೂ�ಟ್ದದ್ನು �ಾಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಘನಪ�ಸುವ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ೂಟಟ್ �ಸರನುನ್ �ೌಲನು
ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅ�� 2:36 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. “�ಸರು”
ಅ��ಾರವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕ�ಾನ 14:13-14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಇದನುನ್ “�ೕ�ರ್�” ಎಂಬ ಅಥರ್ದ�ಲ್ಯೂ ಉಪ�ೕ�ಸಬಹುದು – ��ಾಯ 9:6. 11
2:11 “ಪರ್��”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂಪರ�ೂೕಕಗಳ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಅ��ಾರ�ರುವ
ಸವರ್ಶಕತ್�ಾದ ಕತರ್ನು ಎಂದು ��ಾವ್�ಗಳು ಈ ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ ಪರ್�� �ಾಡಬಹುದು.
ಎಲಲ್ರೂ ಇದನುನ್ �ವ್ೕ�ಛ್�ಂದ ಅಥ�ಾ �ವ್ೕ�ಛ್�ಲಲ್� ಪರ್�� �ಾಡುವ ಸಮಯ
ಬಂ�ೕ ಬರುತತ್�.

“ಕತರ್ನು”– ಇ�ಲ್ “ಕತರ್ನು” ಎಂಬ�ಾ� (ಕು��ಸ್) ಎಂಬ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್

�ಾ�ಾಂತರ

�ಾಡ�ಾ��,

ಹ�ಯ

ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್

��ೂೕವ

ಎಂಬ�ಾ�

ಕ�ಯಲಪ್ಡು�ತ್ದದ್ �ೕವರ �ಸರನುನ್ ಸೂ�ಸಲು ಈ ಪದವನುನ್ ಬಳಸ�ಾ�� (ಲೂಕ
2:11; ��ೕ 3:14-15 �ೂೕ��). ಆತನ ಎದುರು �ಾತರ್�ೕ ಎಲಲ್ರೂ
�ಣ�ಾಲೂರುವರು – ��ಾಯ 45:22-24; ಮ�ಾತ್ಯ 4:10. ತಂ��ಾದ �ೕವರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಈ �ಸರನುನ್, �ೕ�ರ್�ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಅಂದ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು,
ಮ�ಾ�ೕವ�ಾದ

��ೂೕವ�ಾ�ದದ್ರೂ

ಈ

�ೂೕಕ�ಕ್

ಬಂದು

ಮರಣವನುನ್

ಅನುಭ��ದನು, ಆತನು ಈ ಜಗ�ತ್� ಕತರ್ನು (ಅ�� 2:36; 1 �ೂ�ಂಥ 8:6; ಮ�ಾತ್ಯ
28:18) ಮತುತ್ ಆ�ಾಧ�� �ೕಗಯ್ನು ಎಂದು ಅವನು ಇ�ೕ ಜಗ�ತ್� ಪರ್ಕ���ಾದ್�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ��ೂೕವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳುವ ಇತ� ವಚನಗಳನುನ್ ಲೂಕ 2:11
ರ�ಲ್ �ೂೕ��.

“ತಂ��ಾದ �ೕವರ ಪರ್�ಾವ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮ��ಪ�ಸು�ಾಗ ಮತುತ್
ಕತರ್�ಂದು ಪರ್�� �ಾ��ೂಳುಳ್�ಾಗ ತಂ�� ಮ�� ಉಂ�ಾಗುತತ್�. �ೕ�ಾನ
5:23; 1 �ೕ�ಾನ 2:23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
2:12 “�ೕ�ರುವ�ಲ್”– �ೕ� ��ಸ�ಾ�ರುವ ಸತಯ್ದ �ಳ�ನ�ಲ್.

“��ೕಯ�ಾ��”– ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಅವರು �ೕವರು ಪರ್ಕ��ದ ಸತಯ್�ಕ್
��ೕಯ�ಾದರು (�ೂೕ�ಾ 6:17; 1 �ೕತರ್ 1:22). ಇದು ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
ಸಂಗ��ಾ�� – �ಾ�ೂೕಬ 1:22-25. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾ�ದದ್ನು
– ವ 8. �ೕ��ೕ �ೌಲನು ಇರ� ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್� ಇರ�ಲ್ ಅವರೂ ��ೕಯ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾವ� �ೕ��ೕ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.

“�ಾ���ೂ�ಳ್�”– �ೌಲನು “�ಮಮ್ ರಕಷ್��ಾ� �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ���ೂ�ಳ್�” ಎಂದು
�ೌಲನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್. ಒ�ಳ್ಯ �ರ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾನವ ಪ�ಶರ್ಮ�ಂದ ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಅಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು – ಎ� 2:8-9;
�ೂೕ�ಾ 3:28; 4:4-5; 6:23; 11:6. ಅವನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ�
��ಾವ್�ಗಳು ಈ�ಾಗ�ೕ ತಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ರುವ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಉ���ೂಳಳ್ಲು
�ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ದದ್ ಮನಸುಸ್ ಅವರ�ಲ್ಯೂ ಇರ�ೕಕು

ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ೕ�ತದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗ�� ಅವರು ಸತಯ್ವನುನ್ ಅಳವ���ೂಳಳ್�ೕಕು.

“ಮ�ೂೕ�ೕ��ಂದ ನಡಗುವವ�ಾ�”– ��ಾಯ 66:2; �� 5:22. �ಾಯರ್ವ�
ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�� ಮತುತ್ �ತಯ್�ಾದ ಪರ್�ಾವಗಳನುನ್ �ೂಂ��; ಇದರ ಅಥರ್
ಜಗ�ತ್ನ �ೕವ�ೂಂ�� �ಾಯರ್�ಾಡುವ�ಾ��. ಆದದ್�ಂದ ಭಯಭ�ತ್, ಮ�ೂೕ�ೕ�
ಮತುತ್ ನಡಗು��ಯನುನ್ ಇದು �ೕಡುತತ್�. ಆ� 20:11; �ೕಬ 28:28; �ೕತರ್�
34:11-14; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7 ರ�ಲ್ �ೕವರ ಭಯದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��. 13
2:13 “�ೕವರು . . . �ಮಮ್�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�”– 1:6; ಎ� 2:10
�ೂೕ��. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡುವದ�ಂದ ನಮ� �ಾವ��ೕ �ಲಸ�ಲಲ್
ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸ�ಾರದು. ಬದ�ಾ� ಆತನು ನಮ� �ೂ�ಟ್ರುವ ಆಂತ�ಕ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕವದನು�ಾರ �ೕ�ಸು�ಾತ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು. �ಾವ� �ೖ�ೂಂ�ಗಳು ಅಥ�ಾ
�ೂ�ೂಟ್ ಗಳಲಲ್. �ೕವರು ನಮಮ್�ಲ್ ಸ�ರ್ಯ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ಒ�ಳ್ಯ ಗು�ಯ
ಕ�� ನಮಮ್ನುನ್ ಮುನನ್�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – �ಾವ� ��ಚ್ಚುಚ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನಂ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:29). ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
ಈ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ಾವ� ಆತ�ೂಂ�� ಸಹಕ�ಸ�ೕಕು. 14-16
2:14-16 ಇದು ಎರಡು ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಾಪ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು – �ೕವ��
ಮತುತ್ ಆತನು �ೕ��ರುವ �ಾಯಕ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಗುಣಗುಟುಟ್ವದು (��ೕ
16:2-8; ಸಂ�ಾಯ್ 11:1), �ಾಗೂ ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್ರು ಜಗಳ�ಾಡುವದು (�ೂೕ�ಾ
14:1-4; 1 �ೂ�ಂಥ 3:3-4). �ೕ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ಬದಲು, ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನಂ�ಾಗ�ೕಕು. ಆತ �ಾತರ್�ೕ �ಾವ� “�ಷಕ್ಳಂಕ�ಾ�ರಲು” (1 �ಸ 2:10; 5:23;
ಮ�ಾತ್ಯ 10:16; 2 �ೂ�ಂಥ 11:2) ಮತುತ್ “��ೂೕರ್�ಗ�ಾ�ರಲು” (ಮ�ಾತ್ಯ
5:48) �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. 15
2:15 “ವಕರ್ಬು�ಧ್ಯುಳಳ್ ಮೂಖರ್�ಾ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 17:17; ಅ�� 2:40; ಗ�ಾ
1:4; ಎ� 2:1-3; 4:17-19. ಪರ್��ಂದು ಸಂತ�ಯೂ ವಕರ್ಬು�ಧ್ಯುಳಳ್�ಾದ್��,
ಮೂಖರ್ತನ�ಕ್ ಒಳ�ಾ�� ಆದ� �ಲವರು �ಂ�ನವ��ಂತ ��ಚ್ನವ�ಾ�ರು�ಾತ್�.

“�ೂ�ಯುವ �ೂಯ್ೕ�ಮರ್ಂಡಲಗಳು”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:14-16. 16
2:16 “�ೕವ�ಾಯಕ �ಾಕಯ್”– ನಂಬುವವ�� ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವವನುನ್ �ೂಡಲು �ೕವರು
ತನನ್ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್� (�ಾ�ೂೕಬ 1:18; 1 �ೕತರ್ 1:23).

“ವಯ್ಥರ್ವಲಲ್”– ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ��ದ� (ಅ�ಲ್ನ
ಸ�ಯ �ಾಥ್ಪಕನು ಮತುತ್ �ೂೕಧಕನು) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರುವ ಸಮಯದ�ಲ್
ಅವರ �ಷಯ�ಾ� ��ಮ್ಪಡುವನು. ಗ�ಾ 4:11; 1 �ಸ 2:19-20 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 17
2:17 “�ಾನದರ್ವಯ್”– ��ೕ 29:40 �ೂೕ��. �ೌಲನು ಮರಣದ �ಾಧಯ್� ಮತುತ್
ಬಹುಶಃ �ಂ�ಯ ಮರಣದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� (2
�� 4:6).

“ನಂ��”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಅವ��ದದ್ ನಂ�� �ೌಲ�� (ಮತುತ್ ಇತರ�� –
4:14-16; 2 �ೂ�ಂಥ 8:1-4) �ರ್ೕ��ಂದ �ೕ� �ಾಡುವಂ� �ಾ�ತುತ್. ಇದು
ಯ�ಾಪರ್�ಯ �ೕ�ಯ�ಾದ್�ತುತ್ (4:18; ಇ�ರ್ 13:16 �ೂೕ��). ಒಂದು�ೕ� �ೕವರ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಣ �ೂಡ�ೕ�ಾ� ಬಂದ� ಮತುತ್ ಯಜಞ್ದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕವ��
ಅ�ರ್ತ�ಾಗ�ೕ�ಾದ� ಅವನು ಸಂ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ�
�ಾಯರ್ಗಳು �ೕ��ೕ ನ�ದ� ಅವರೂ ಸಂ�ೂೕ�ಸ�ೕಕು. 19
2:19 “���”– 1:1; 1 �ೂ�ಂಥ 4:17; 16:10; 1 �ಸ 3:2. 20
2:20 “ಯ�ಾಥರ್�ಾ�ರುವವನು”– ಅಂದ� ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವ�ದದ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್
ಅವ�ೂಂ�� �ಾರೂ ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ��. ���ಫ್ಯ�ಲ್ �ೕ� �ಾರ್ರಂಭ�ಾದ
ಸಮಯದ�ಲ್ ���ಯನು �ೌಲ�ೂಂ�� ಇದದ್ನು – ಅ�� 16 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ. 21
2:21 �ೂೕಕದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಸಹಜ�ಾ� �ರ್ೖಸತ್ರ ನಡು�ಯೂ �ಾಯರ್ಗಳ �ಥ್� ಇದು�ೕ
ಆ��. 22
2:22 “ಮಗನು”– �ೌಲನು ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ���ಯನನುನ್ ತನನ್ ಮಗ�ಂದು
��ಸು�ತ್ದದ್ನು – 1 �� 1:2. 1 �ೂ�ಂಥ 4:14-15; ಗ�ಾ 4:19; 1 �ಸ 2:11

�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 23-24
- 2:23-24 1:25-26 �ೂೕ��. 25
2:25 “ಸ�ೂೕದರ”– ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್, �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�.

“ಕಷಟ್�ಾಲದ�ಲ್ �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವವನು”– �ೕವರ �ಲಸದ�ಲ್ (1 �ೂ�ಂಥ 3:9).
“ಸಹ ಭಟನು”– 2 �� 2:3-4; ಎ� 6:11.
“ನನನ್ �ೂರ�ಗಳು”– 4:18.

ಬಹುಶಃ

ಎಪ��ರ್ೕ�ತನು,

�ೌಲ��ಾ� ಹಣದ

�ಾ��ಯನುನ್ ತಂದ ನಂತರ, ��ಮ�ಯ�ಲ್ಯೂ ��ಧ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಸ�ಾಯ
�ಾ�ರಬಹುದು. 26
2:26 “ಹಂಬಲ”– 1:7-8.

“ಅಸವ್ಸಥ್�”– ತನನ್ ಅಸವ್ಸಥ್�ಯನುನ್ ��ದು ���ಪ್ಯ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು
ದುಃ�ಸುವದು ಅವ�� ಇಷಟ್�ರ�ಲಲ್. 27
2:27 “�ಾಯುವ �ಾ�ದದ್ನು”– ಅ�ೕಕ ಜನರನುನ್ ಗುಣಪ��ದದ್ಂಥ �ೌಲನು (ಅ��
19:11-12; 28:8-9) ತನನ್ನುನ್ ಕೂಡ�ೕ ಗುಣಪ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗದವ�ಾ�ದದ್ನು.
�ಾ��ೕ ಗ�ಾ 4:13; 1 �� 5:23; 2 �� 4:20 �ೂೕ��. ಆದ� ಕರ್�ೕಣ�ಾ�
�ೕವರು ಅವನನುನ್ ಗುಣಪ��ದನು (“ಅವನನುನ್ ಕರು��ದನು”).

“ದುಃಖ”– ಸಂ�ೂೕಷ ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಪರ್ಮುಖ�ಾದ �ಯ್ೕಯ�ಾ�� (1:4). ಆದ�
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಸಂ�ೂೕಷವ� ಸಹಜ�ಾ� ದುಃಖ�ೂಂ�� �ರ�ರುತತ್� – 2
�ೂ�ಂಥ 6:10; 1 �ೕತರ್ 1:6. 28-30
2:28-30 �ೌಲನು ��ಮ�ಯ�ಲ್�ಾದ್ಗ ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಸಲು�ಾ� ಸ�
ಎಫ��ರ್ೕ�ೕತನನುನ್ ಕಳು��ತು. ಆದ� ಎಫ��ರ್ೕ�ೕತನು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯ ��ತತ್
ಅಸವ್ಸಥ್�ಾದನು ಮತುತ್ ���ಪ್ಯ�ಲ್ದದ್ ಸ�� �ಂ�ರುಗಲು ಹಂಬ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು.
ಅ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಯ ��ಾವ್�ಗಳು ಅವನು ತನನ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಫಲ�ಾದನು ಮತುತ್ �ೌಲನು
�ೂರ�ಯ�ಲ್ರುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವನನುನ್ �ೂ���ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ���ೕ?
ಆದ� �ಾ� �ೕ�ಸ�ಾರ�ಂದು �ೌಲನು ಅವ�� ಭರವ�ಯನುನ್ �ೕ�ದನು. 29

2:29 “�ಾನಯ್�ಂದು ಎ���”– ಅಂಥವರು ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಇತರ��ಂತ �ಚುಚ್
�ಾನಯ್�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವ�ೕ ಅವರನುನ್ �ಾನಯ್�ಂದು ಎ�� ಘನಪ�ಸುವನು –
�ೕ�ಾನ 12:26. 30
2:30 “�ೕವದ ಆ�ಯನುನ್ ಲಕಷ್ಯ್�ಾಡ�”– ಅ�� 20:24; �ೂೕ�ಾ 16:4; 1
�ೕ�ಾನ 3:16.

31
3:1

“ಸಂ�ೂೕಷಪ��”–

ಯಶಸುಸ್ಗಳ�ಲ್,

1:4;

4:4.

��ಾವ್�ಯು

ತನನ್

ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್,

ಆ�ತ್ ಐಶವ್ಯರ್ಗಳ�ಲ್, �ೌ�ಕ ��ೕ�ಗಳ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕಷಪಡ�

“ಕತರ್ನ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕಷಪಡ�ೕಕು”. ಹಬಕೂಕ್ಕ 3:17-18 �ೂೕ��.

“�ೕ�ೕ ನನ� �ಾಡ�ೕ�ಂ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳು”– ಬಹುಶಃ �ೌಲನು ಸಂ�ೂೕ��� ಎಂದು
�ೕ�ರುವ

ತನನ್

�ಾತುಗಳ�ನ್ೕ

ಸೂ�ಸು�ಾತ್

ಇರಬಹುದು;

ಅಥ�ಾ

ಮುಂ�ನ

�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ದುಷಟ್ರ �ಷಯದ�ಲ್ ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್
ಇರಬಹುದು – �ಂ�ಯೂ ಅವನು ಅವ�� ಇ�ೕ �ೕ�ಯ ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್
�ೂ�ಟ್ರಬಹುದು. 2
3:2 �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಇತರ ಸ�ಗ�ಯೂ ಈ �ೕ�ಯ ಜನರ ಬ�ಗ್ ಬ��ರುವದರ ಕು�ತು
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – 2 �ೂ�ಂಥ 11:13-15; ಗ�ಾ 1:7; 2:4; 5:12. �ಾ��ೕ
ಅ�� 15:1-2,5 �ೂೕ��.

“�ಾ�ಗಳು”– �ಹೂದಯ್ರು �ಾ�ಗಳನುನ್ ಅಶುದಧ್ �ಾರ್�ಗಳನುನ್ ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್
ಇದದ್ರು

ಮತುತ್

ಅನಯ್ರನುನ್

“�ಾ�ಗ�ಂದು”

ಕ�ಯು�ಾತ್

ಇದದ್ರು.

�ೌಲನು

�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ��, �ರ್ೖಸತ್�� �ೂಂದ� �ೂಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ �ಹೂದಯ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�.

“ದುಮರ್ನ�ಸ್�ಂದ

�ಲಸ

�ಾಡುವವರು”–

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ

ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್

ವಕರ್�ೂ�ಸುವದು ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ ಸತಯ್ದ �ಾಗರ್�ಂದ ತ�ಪ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದು
�ೂಡಡ್ ದುಷಟ್ತನ�ಾ��. ಇದು �ತಯ್ತವ್�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ ಸಂಗ��ಾ��.

“ಅಂಗ�ಛ್ೕದನ �ಾಡುವವರು”– ಅವನು ಸುನನ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� –
ಆ� 17:10-14. �ಲವ� �ಹೂದಯ್ರು ಈ ಪದದ್�� ಒಳ�ಾಗುವಂ� ಅನಯ್�ಂದ
�ರ್ೖಸತ್�ಾದವರನುನ್ ಒ�ಾತ್ಯಪ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಆತನು ಇ�ಲ್ ವಯ್ಂಗಯ್ವನುನ್
ಉಪ�ೕ���ಾದ್� �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್
ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ �ಹೂದಯ್ರು ಸುನನ್�ಯ �ಜ�ಾದ ಅಥರ್ದ ಪರ್�ಾರ �ೕ�ಸು�ಾತ್
ಇರ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 2:25-29) ಆದದ್�ಂದ�ೕ ಸುನನ್��ಂಬ ಸಂ�ಾಕ್ರವ� ಅಥರ್�ಲಲ್ದ
ಅಂಗ�ಛ್ೕದನ�ಾ�ತುತ್. 3
3:3 “�ಾವ�”– ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ಹೂದಯ್�ಾಗ� ಅನಯ್�ಾಗ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್�ಟ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು. ಅವರು ಸುನನ್� �ಾ���ೂಂ�ಲಲ್�ಂದರೂ ಅವರು
“ಸುನನ್�ಯವ�ಾ��ಾದ್�” – ಅಂದ� ಅವ�ೂಳ�ರುವ ಆಂತಯರ್ದ �ಾಸತ್ವವನುನ್
ಸುನನ್�ಯ ಹ�ಯ ಸಂ�ಾಕ್ರವ� ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೂೕ�ಾ 2:29; �ೂ�ೂ 2:11
�ೂೕ��. �ೌಲನು ಈಗ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.

“�ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ �ರ್ೕ�ತ�ಾ� ಆ�ಾ�ಸುವದು”– �ೕ�ಾನ 4:23,24.
“�ರ್ಸತ್ �ೕಸು�ನ�ಲ್ ಹಷರ್�ೂಳುಳ್ವವರು”– ಅಥ�ಾ “�ರ್ಸತ್ನ ಪರ್�ಾವ” ಅಥ�ಾ
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡುವವರು” – 1 �ೂ�ಂಥ 1:30-31.

“ಶ�ೕರ ಸಂಬಂಧ�ಾದವ�ಗಳ�ಲ್ ಭರವಸ�ಲಲ್ದವರು”– �ೕಹದ�ಲ್ �ಾ��ೂಳುಳ್ವ
ಸಂ�ಾಕ್ರಗಳು, �ಾನವ �ರ್ೕ�ಗಳು, ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು, ಇ�ಾಯ್� �ಾನವರನುನ್
�ೕವ��
��ಚ್�ಯುಳಳ್ವರ�ಾನ್�
�ಾಡುತತ್�
�ಾಗೂ
ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಸಹಕ�ಸುತತ್� ಎಂದು ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.
�ೌಲನು ಈ ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ��ಾಕ��ದನು. �ಾನವ ಸವ್�ಾವ
ಎಂಥದುದ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು – �ೂೕ�ಾ 7:18; 8:5-8. �ಜ�ಾದ
�ರ್ೖಸತ್ರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ತಮಮ್ ಭರವ�ಯನುನ್ ಇಡು�ಾತ್��ೕ �ೂರತು ತಮಮ್�ಲ್
ಅಥ�ಾ �ಾವ� �ಾಡುವ �ಲಸಗಳ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಇತರರು ಅವ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಅವರ�ಲ್
�ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಇಡುವ�ಲಲ್ – ಗ�ಾ 2:16; 5:24; ಎ� 2:8-9. 4-7
3:4-7 ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕ�ಾ�ದದ್ �ಲ �ಹೂದಯ್ರು ತಮಮ್�ಲ್ ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಧಮರ್ದ

ಆಚರ�ಯ�ಲ್ ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು. �ೂೕ�ಾ 2:17-20 �ೂೕ��. �ೌಲನು
ತನನ್ �ಂ�ನ �ೕ�ತವನುನ್ �ೂೕಡು�ಾತ್ �ಾನು ಅವ��ಂತ �ಾವ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ
ಕ���ಲಲ್ ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆದ� ಅವರಂತಲಲ್�, ತನನ್�ಲ್ ಮತುತ್
ಧಮರ್ದ�ಲ್ ಭರವ��ಡುವದನುನ್ ��ಾಕ�ಸ�ೕ�ಂಬ �ಷಯವನುನ್ ಅವನು
ಕ�ತು�ೂಂ�ದದ್ನು. ಅವನು (�ಹೂದಯ್ರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್) ಆದಶರ್�ಾ� �ಾಣುವ ಏಳು
ಸಂಗ�ಗಳು ತನನ್�ಲ್ರುವದನುನ್ �ವ���ಾದ್�. 5
3:5 “ಎಂಟ�ಯ �ನ”– �ಾಜಕ 12:3.

“ಇ�ಾರ್�ೕಲನು”– �ೕವ�ಾದು�ೂಂಡ ಜ�ಾಂಗ (�ೂೕ�ಾ 9:4-5).
“��ಾಯ್�ೕನ್”– �ಹೂದಯ್ರು ಈ ಕುಲವನುನ್ �ಚುಚ್ �ಾನಯ್�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್
ಇದದ್ರು. �ರೂಸ�ೕಮ್ ��ಾಯ್�ನ್ ಕುಲ�ಕ್ �ೕ�ದ �ಾಗದ�ಲ್ ಇತುತ್.

“ಇ�ರ್ಯ�ಂದ ಹು�ಟ್ದ ಇ�ರ್ಯನು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅವನು ಇ�ರ್ಯ �ಾ�ಯನುನ್
ಕ�ತು�ೂಂ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಇ�ರ್ಯ ಹ�ಯ ಪದಧ್�ಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡು�ಾತ್
ಇದದ್ನು.

“ಫ��ಾಯನು”– ಅವನು �ಹೂದಯ್ರ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಸಂಪರ್�ಾಯಬದದ್ ಮತುತ್
��ೕಷ�ಾದ ಪಂಗಡದವ�ಾ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 3:7 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). 6
3:6 “ಮ�ಾಸ�ತ್”– ಅವನು �ಾವ�ದು ಸತಯ್�ಂದು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್�ೂೕ ಅದರ
�ಷಯದ�ಲ್ ಆಸಕತ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ತನನ್ ಧಮರ್�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದ �ೂೕಧ�ಯನುನ್
�ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು (ಅ�� 8:3; 9:1-2). ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ �ಹೂದಯ್ �ಾಯಕರು
ಅವನನುನ್ �ಾನಯ್�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.

“��ೂೕರ್�”– �ೕವರು �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ೕ�ದ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಅವನು
ಆಂತಯರ್ದ�ಲ್ ಉಲಲ್ಂಘ� �ಾ�ರ�ಲಲ್ (ಅವನು �ೕ� �ೕವರುಗಳನುನ್ ಆ�ಾಧ�
�ಾಡು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಗರ್ಹಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಕ�ಯು�ಾತ್
ಇರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ವಯ್��ಾರ �ಾಡು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ ಇ�ಾಯ್�). ಅವನು �ಾಹಯ್ದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ತಪಪ್� �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಅವನ ನಡ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ತಪ�ಪ್
ಹುಡುಕಲು ಆಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ (ನಂತರದ�ಲ್ �ಾನು ಆಂತ�ಕ�ಾ� ದ�ಾ�ಗಳ�ಲ್
ಒಂದನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�� ಅಪ�ಾ��ಾ�ರುವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಂಡನು – �ೂೕ�ಾ

7:7-11). �ಹೂದಯ್�ಾ� �ೌಲನಂ� ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಪ�ಶರ್ಮಗ�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂದಲು,
�ೕ�ವಂತ�ಾಗಲು, �ೕವ�� ��ಚ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ� �ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದವರು
�ಾರೂ ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವ�ೕ ಉತತ್ಮ�ಾ��. 7
3:7 ದಮಸಕ್ದ �ಾ�ಯ�ಲ್ – ಅ�� 9:3-6 ಅವ��ಾದ ಅನುಭವ ಅವ�� �ೂಸ
ದೃ�ಟ್�ೂನಗಳನುನ್ �ೕ�ದವ�. ಅವ�� �ಾಯರ್ಗಳ �ಜ�ಾದ �� �ೂ�ಾತ್ಗಲು
�ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು. ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಾವ�ದು �ಾಭ�ಾಯಕ ಎಂದು ಅವನು ಎ�ಸು�ಾತ್
ಇದದ್�ೂೕ ಈಗ ಅದು�ೕ ನಷಟ್�ಂದು ಎ�ಸುವವ�ಾದನು. ಆತಮ್��ಾವ್ಸ ಮತುತ್
ಅಹಂ�ಾರ ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� �ಾರದಂ� ತ��ದದ್ವ�. ಈ ಅವನು ಅ�ಲಲ್ವನುನ್
ತಯ್��ದನು – ಜನನದ ��ಮ್, ಕುಲದ ��ಮ್, ಧಮರ್ದ ��ಮ್, �ಾಧ�ಗಳ ��ಮ್
ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಕ�ಗ��ದನು. ಅವನ ಆ�ಮ್ೕಕ ಕಣುಣ್ಗಳು ತ�ಯಲಪ್ಟಟ್ದದ್�ಂದ, ಅವ��
��ಚ್��ಾ�ದದ್ �ಾಯರ್ಗಳು ಅಪರ್�ೕಜಕ ಮತುತ್ ವಯ್ಥರ್���ದವ�. �ಾವ್ಥರ್ವ�
�ೌಲನ �ೕ�ತದ �ೕಂದರ್�ಂದು�ಾ�ತುತ್. ಈಗ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕಂದರ್�ಂದು�ಾದನು.
�ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ೂೕದಯವನುನ್ �ೂಂದುವವರು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಲಲ್ರೂ ಈ ಅನುಭವವನುನ್ �ೂಂದುವರು. 8
3:8 “ಎಲಲ್ವನುನ್ ನಷಟ್�ಂ��ಸು�ತ್ೕ�”– ಲೂಕ 14:33. ಒಂದು�ೕ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್
ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ ನಷಟ್�ಂ��� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸಂ�ಾ���ೂಳುಳ್ವ�ಾದ�
�ಾನು ನಷಟ್�ಂ��ಸುವವ�ಗ�ಂತ �ಚುಚ್ �ಾಭಗಳನುನ್ �ೂಂದುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್
ತನನ್ �ಷಯದ�ಲ್ ದುಃಖಪಡುವ ಕನಸನುನ್ ಅವನು �ಾಣ�ಾರದು. �ಾಕಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾನ, �ೕ�, ಪ�ಶುದಧ್�, ��ೕಚ� ಮತುತ್ ಪರ್��ಂದು ಆ�ಮ್ೕಕ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದವ� �ೂ�ಯುತತ್� – 1 �ೂ�ಂಥ 1:30; ಎ� 1:3. �ಜ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ರಲು
�ಾವ ��ಯನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು? ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ತನ�ರುವದ�ನ್�ಾಲ್ �ಡ�ೕಕು. ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ �ಜ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್�ಾಗುವದ�ಂದ ಏನನುನ್ ಸಂ�ಾ���ೂಳುಳ್ವನು? �ೕವರ ಹ�ತ್ರ
ಇರುವವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಸಂ�ಾ���ೂಳುಳ್ವನು – 1 �ೂ�ಂಥ 3:21; �ೂೕ�ಾ 8:17; 2
�ೂ�ಂಥ 6:10; 8:9.

“ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳುಲ್”– ಆತನು 4-6 �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಷಯಗಳು

�ಾತರ್ವಲಲ್. ಅವನ ದೃ�ಟ್� ತ�ೂನ್ಂ�� ಸಂಬಂ��ರುವ ಎಲಲ್ವ�ಗಳು, ಧಮರ್ವ�
�ೂಡುವ

ಎ�ಾಲ್

�ಷಯಗಳು,

ಅಥರ್�ೕನ�ಾಗುತತ್�

ಮತುತ್

�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ

ಎಲಲ್ವ�

���ಲಲ್ದವ�ಗ�ಾಗುತತ್�.

ನಷಟ್�ಾಗುತತ್�,

ಮ�ಾತ್ಯ

10:39;

16:24-26 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ೕ
�ೂಡಡ್ ಜಯ�ಾ��ಾದದ್�ಂದ ಉ�ದವ�ಗ��ಾಲ್ ಕಸ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸುವಂ� �ಾ�ತು.
�ೕ�ಾನ 17:3; 2 �ೂ�ಂಥ 4:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�ರ�
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಚ್� ��ಯ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ಾ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೂಂ��ನ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಕತ� ಮತುತ್ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ ಬ�ಗ್ ಅವನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. ಇದ�ಾಕ್� ಅವನು ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಕಸದ ಬು�ಟ್ಯ �ಾಲು �ಾ�ದನು.
�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಬಹು�ೕಕ ಜನರು �ೌಲ�� ಕಸ ಎಂದು �ೂ�ಾತ್ದ �ಷಯಗ��ಾ�
�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇರುವದು ದುಃಖದ �ಷಯ�ಾ��. 9
3:9 “ಸವ್�ೕ�”– ವ 6; �ೂೕ�ಾ 10:3. ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ಈ �ೕ�ಯ�ನ್ೕ
ಅ�ವ್ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅವ�� �ೂ�ತ್ರುವ��ಾಲ್ ಇದು �ಾತರ್�ೕ ಆ��. ಆದ�
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�ಾ� ಅವರು �ೕವರ ಮುಂ� �ಲುಲ್�ಾಗ ಇದು �ಾ�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಲೂಕ
18:9-14; ��ಾಯ 64:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ರ್ಸತ್�ಂದ �ೂರಕುವಂಥ �ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 3:21-26,28; 5:1; 10:10; 2 �ೂ�ಂಥ
5:21; ಗ�ಾ 2:16. 10
3:10 “ಆತನನುನ್ ��ದು�ೂಂಡು”– ವ 8. �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ�ಾ�
��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು. ಅವನು ಆತನ ಬ�ಗ್ ಓ� ��ದು�ೂಂ�ರುವ
�ಾನ�ಂದ �ಾತ�ಾಡ� ತನನ್ �ೖಯ�ತ್ಕ ಅನುಭವದ ಫ��ಾಂಶ�ಾ�ರುವ
�ಳುವ���ಂದ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 2 �ೕತರ್ 3:18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ಆತನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಶ�ತ್”– ಬಹು�ೕಕ ಜನ�� �ೂ�ತ್ರದ (�ೂ�ೂ 1:29) ಈ
ಶ�ತ್ಯ ಬ�ಗ್ �ೌಲ�� ಹಲವ� �ಷಯಗಳು �ೂ�ತ್ದದ್ವ�. ಆದರೂ ಅವನು ಅದನುನ್
��ಾಚ್� ಅನುಭ�ಸಲು ಬಯ�ದನು. ಎ� 1:19-20; 3:20; �ೂೕ�ಾ 6:4 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ಆತನ ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವದು”– 1:29; �ೂ�ೂ 2:2-4; �ೂೕ�ಾ 8:17.
�ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಬಹಳ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ��ದದ್ನು, ಸ�ಾನಯ್ ಜನ��ಂತ
ಬಹಳಷುಟ್ ಅನುಭ��ದದ್ನು – 2 �ೂ�ಂಥ 11:23-29. ಆತನು ಇದನುನ್ ಇನೂನ್
��ಾಚ್� ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಬಯ�ದನು. ಆತನ �ೕಹ�ಾ�ರುವ ಸ�ಯ�ಲ್ ಅಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ

�ೕ�ತದ�ಲ್

�ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವ�ಂದ�,

ಆತನ
ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ
�ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವದು ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ��ದು�ೂಂ�ದದ್ನು. �ೕ�ಾದರೂ ಇದ�ಂದ
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು ಎಂಬದನೂನ್ ಅವನು ���ದದ್ನು (�ಲವರು
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�). �ೂ�ೂ 1:24 �ೂೕ��. �ೌಲನು ತನನ್
�ೕ�ತದ ಒಂದು �ಾಲದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್�� ಶರ್�ಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು – ಅ�� 9:4-5.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಜನರು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಇರುವ ತನಕ ಮುಂದುವ�ಯುವ ಆತನ
ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ
ಶ�ತ್ಯ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವದು
ಎಂದ�
ಆತನ
ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ
�ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವ�ಾ��. ಆತನ ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವದು ಎಂದ� ಈಗ ಆತನ
ಸಂ�ೖಸು�� ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನದ�ಲ್ಯೂ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವ�ಾ�� (2 �ೂ�ಂಥ
1:5-7;

�ೕ�ಾನ

16:33)

ಮತುತ್

ಇ�ಾದ

ನಂತರ

ಆತನ

�ಾವ್ಸಥ್ಯ್ದ�ಲ್

�ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 8:17).

“ಆತನ ಮರಣದ�ಲ್ ಸವ್ರೂಪ�ಾಗುವದು”– 2:8. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಎಂದ�
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ

�ೕನ�, ��ೕಯ� ಮತುತ್ �ೕವರ �ತತ್�ಾಕ್� ತನನ್ನುನ್
��ಾಕ���ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. �ೌಲನು ಇದನುನ್ ತನನ್�ಲ್ ��ಚ್�ಾಚ್� ಅನುಭ�ಸಲು
ಬಯ�ದನು. 2 �ೂ�ಂಥ 4:10-12; ಗ�ಾ 2:20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ನಮಮ್
�ಾ�� �ಾವ� �ಾಯು�ಾಗ �ಾತರ್�ೕ ನ�ಮ್ಳ�ರುವ �ೕವರ �ೕವವ� �ೂರ� ಬರುತತ್�.
�ೕ�ಾನ 12:24-25 �ೂೕ��. 11

3:11 “ಸತತ್ವರ�ಲ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ”– ಇದರ ಅಥರ್ �ಲವ� ಎದುದ್ ಬರುವರು, �ಲವರು
ಎದುದ್ ಬರುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ��. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ� �ೌಲನು ಇ�ಲ್
��ಾವ್�ಗಳ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (1 �ೂ�ಂಥ 15:50-54; 1

�ಸ 4:14-17; ಪರ್ಕ 20:5). ಆದ� ಈ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವನುನ್ “�ೂಂದ�ೕ�ೕ”? ತನ�
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಾಗುತತ್��ೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬ ಸಂ�ೕಹ �ೌಲ���ತ್ೕ?

ಅವ��

ಸಂ�ೕಹ�ತುತ್ ಎಂದು �ೕ�ಸಲು �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ಲಲ್ – 3:21; 1:6; �ೂೕ�ಾ
5:8-9; 8:38-39; 2 �ೂ�ಂಥ 5:1-2; 2 �� 4:18. ��ಾವ್�ಗ�� ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ�
ನಂ��ಯ �ೕವನದ �ೂ�ಯ�ಲ್ ಆಗುತತ್� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಆ�ಕ್
�ಾ��ೂಂಡು, ಆತನನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾಡುವದನುನ್ ಮುಂದುವ��, ನಂ���ಟುಟ್ ಕ�ಯ
ತನಕ ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯುವದು ಅವಶಯ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ���ದದ್ನು –
�ೂ�ೂ 1:23; ಇ�ರ್ 3:6,14. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಳುವ�� ಮತುತ್ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್
��ಯುವದು, ಆತನಂ� ��ಚ್�ಾಚ್� ಆಗುವದು, �ೕವನದ ಮುಖಯ್ ಗು� ಎಂದು
ದೃಢ�ಾ�ರ�ೕಕು. ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯ�ೕ�ಂಬದು ಇ�ರ್ಯ ಪ�ರ್�ಯು �ೂಡಡ್
�ಯ್ೕಯ�ಾ�� (ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ �ಯ್ೕಯವ� ಇದು�ೕ ಆ��). 12
3:12 “ಇನೂನ್ ��ದು�ೂಂ�ಲಲ್”– ವ 10. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶ�ತ್ ಮತುತ್
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ ಬ�ಗ್ ಅವನು �ಲವ� �ಷಯಗಳನುನ್ ���ದದ್ನು ಆದ� ಅವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್
ಅನುಭ�ಸಲು ಅವ�� ಆಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್.

“��ಧ್� ಬರುವದು”– ��ಧ್� ಬರ�ೕ�ಂಬದು ಅವನ ಗು��ಾ�ತುತ್ ಆದ� ಇನೂನ್
ಅನುಭವ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 5:48 ರ�ಲ್ ��ಧ್� ಬರುವದರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
���ಪ್ಯ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು ಈ �ೕ�ಯ ��ಧ್ ತಮಮ್�ಲ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇತರರನುನ್
ಕ�ಗ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (�ೌಲನು ತನನ್ ಪರ್��ಂದು ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ಯೂ �ಾನು �ಾ��
ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ದ�ೂೕ ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗ�� ಬದದ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡ�ಾದ್�
�ೕ��ಾದ್�). ಒಂದು�ೕ� �ಾ� ��ಧ್� ಬಂದವರು �ಾ�ಾದರೂ ಇದದ್�, �ಾನು ಅಂಥ
��ಧ್� ಬಂದವನು ಎಂದು ನನನ್ ಬ�ಗ್ �ೕಳು�ತ್ಲಲ್ ಎಂದು �ೕವ� ��ಯ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ�
�ೌಲನು ಅವ�� �ೕ�ದನು. ಒಂದು�ೕ� ಮ�ಾ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು ಇನೂನ್ ��ಧ್�
ಬಂ�ರ�ಲಲ್�ಂದ�, �ಾವ� ಇನುನ್ ಬಂ�ಲಲ್ ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ� ಇರ�ೕಕು.

“ಓಡು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ�”– ಇ�ರ್ 6:1,11,12.
“��ದು�ೂಳಳ್ಲು”–

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನು

ಅವನನುನ್

ಕ�ದು

ರ���ಾಗ

ಅವನು

ಏ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದ�ೂೕ ಅದ�ನ್�ಾಲ್ ಆಗ�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯ�ದನು. ಆತನು
ಪ�ಶುದಧ್�ಾಗಲು,

�ೕನ�ಾಗಲು,
��ೕಯ�ಾಗಲು,
�ರ್ೕ�ಸುವವ�ಾಗಲು,
ಫಲ�ೂಡುವವ�ಾಗಲು ಬಯ�ದನು. ಅವ�� ತನನ್ ಸದಯ್ದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಪ��ಥ್�ಯ
�ಷಯದ�ಲ್ ತೃ�ತ್�ರ�ಲಲ್. ಅವನು ತನನ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಚುಚ್ �ರ್ೖಸತ್ನಂ�ಾಗಲು
ಬಯ�ದನು. 13
3:13 “ಆದ� ಒಂದು”– ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವನ ಹೃದಯದ�ಲ್
ಕಳವಳ�ಾಗ�, ಎರಡು ಮನ�ಾಸ್ಗ� ಇರ�ಲಲ್ (�ಾ�ೂೕಬ 1:8 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��).

“ಮ�ತವ�ಾ�”– ಇದರ ಅಥರ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ನ��ಂದ ��ದು�ಾಕುವದಲಲ್. ಅಂಥ
�ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡಲು ನ�ಮ್ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಅವನು
�ವ್ೕ�ಛ್�ಂದ ಸತತ�ಾ� �ಂ�ನವ�ಗಳನುನ್ ಆಶರ್���ೂಳಳ್ಲು ��ಾಕ��ದನು. ಅವ��
ಭ�ಷಯ್ವ� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ��ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವನು ತನನ್ �ಂ�ನ �ಫಲ�ಗಳು
�ಾಗೂ ಯಶಸುಸ್ಗಳನುನ್ �ಂದ�ಕ್ �ಟುಟ್ ಮುಂ� ಓಡಲು ಬಯಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. ತನನ್
�ೂೕಲುಗಳು ತನನ್ನುನ್ ��ಾ��ೂ�ಸುವದು ಅಥ�ಾ ತನನ್ ಯಶಸುಸ್ ತನನ್ನುನ್
ತೃಪತ್ನ�ಾನ್� �ಾಡುವದು ಅವ�� ಇಷಟ್�ರ�ಲಲ್.

“ಎ��ೂ�ಗ್ದವ�ಾ�”– ಅಥ�ಾ “ಪರ್�ಾಸ” – ಈ ಪದ ಅ�ಕ�ಾದ ಪ�ಶರ್ಮವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�,

ಒಬಬ್

ಓಟ�ಾರನು
ಉಪ�ೕ�ಸುವದನುನ್ ��ಸುತತ್�. 14

ಓಟವನುನ್

�ಲಲ್ಲು

ತ�ನ್�ಾಲ್

ಬಲ

3:14 “ಗು��ಾ��ೂಂಡು”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:24-27; ಅ�� 20:24 �ೂೕ��.

“�ರುದು”– �ರುದು ಏನು ಎಂದು ಅವನು �ೕ�ಲಲ್. ಅದು ಅದುಭ್ತ�ಾ�ರುವ�ಂದು
ಅವ�� �ೂತುತ್ – ಜಗ�ತ್ನ �ೕವರು ಅದನುನ್ ಪರ್�ದಧ್ಪ�ಸುವನು ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು
���ದದ್ನು. �ರುದುಗ��ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 5:12; 10:41-42; 16:27; 1 �ೂ�ಂಥ
3:8,14; ಇ�ರ್ 10:25; ಪರ್ಕ 11:18; 22:12 �ೂೕ��.

“�ೕಲ�ಕ್ ಕ�ದು”– ವ 20; ಇ�ರ್ 3:1. 15
3:15 “ಪರ್�ೕಣರು”– ಅಥ�ಾ “ಪ�ಪ�ಣರ್ರು” – 1 �ೂ�ಂಥ 2:6; ಎ� 1:13-15;
�ೂ�ೂ 1:28; 4:12; ಇ�ರ್ 5:14; 6:1. �ೌಲನು �ಾನು �ಾಪ�ಲಲ್ದವ�ಾ��ದ್ೕ�

ಅಥ�ಾ �ೂೕಷ�ಲಲ್ದವ�ಾ��ದ್ೕ� – ವ 12 ಎಂಬ �ಷಯದ�ಲ್ ��ಧ್� ಬಂದವ�ಂದು
ತನನ್ ಕು�ತು �ೕ��ೂಳಳ್�ಲಲ್. ಆದ� �ಾನು ಪರ್�ೕಣ�ಯುಳಳ್ ��ಾವ್��ಾ�ದುದ್,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ��ಯು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು.
ಅಂಥ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಆತನು �ೂೕ�ಸು�ತ್ರುವ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ ಕ�� ದೃ�ಟ್
�ಾ�ಸ�ೕಕು – �ೕ�ನ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಪರ್�ೕಣ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾನು �ಾಡು�ತ್ರುವ
�ೂೕಧ�ಗಳು �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ��ಾ�� ಎಂಬದು �ೌಲ�� �ೂ�ತ್ತುತ್,
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ೕವರು ಅವರ ಆ�ಮ್ೕಕ ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್ ��ಯ� ಎಂದು
ಅವನು �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು (1:9-10), ಇದಲಲ್� �ೕವರು ತನನ್
�ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ �ೕಳುವನು ಎಂಬ ಭರವ� ಅವ��ತುತ್. 16
3:16 ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್�ಲ್ರುವ �ಳ�ಗನು�ಾರ �ೕ�ಸ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು
�ಾ� �ೕ��ದ�, �ೕವರು ಅವ�� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಸತಯ್ದ ಕು�ತು ��ಚ್ನ
�ಳುವ��ಯನುನ್ �ೂಡುವನು. 17
3:17 “�ಾದ�”– ಅ�� 20:18 ರ �ೂೕಟ್ ಮತುತ್ ವಚನಗಳು �ೂೕ��. �ೌಲನು
��ಾವ್�ಗ�� �ಾವ �ೕ� �ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ೂಡುವದ�ೂಂ�� �ಾ�ೕ �ಾ�
�ೕ�� �ೂೕ��ದನು.

“ಲಕಷ್ಯ್�ಕ್ ತಂದು�ೂ�ಳ್�”– ವ 2; �ೂೕ�ಾ 16:17. 18
3:18 “ಅಳು�ಾತ್”– ಅ�� 20:31. �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್�ಟ್�ದ್ೕ�
ಎಂದು �ೕಳು�ತ್ದದ್ ಅ�ೕಕರು ತಮಮ್ ನಡ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
��ೂೕ�ಗ�ಂದು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಆದದ್�ಂದ�ೕ �ೌಲನು ಅತತ್ನು. ಸಥ್�ೕಯ ಸ�
ಎ�ಲ್�ೕ �ಾರ್ರಂಭ�ಾದರೂ �ಲು�� �ರುದಧ್�ಾ� ಇಂಥ �ೖ�ಗಳು ಕೂಡ�ೕ
�ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� – ಅ�� 20:29-30; �ೂೕ�ಾ
16:17; 2 �ೂ�ಂಥ 11:13-15; ಗ�ಾ 1:7; 6:12; �ೂ�ೂ 2:8,16; 2 ��
3:1-7; 4:1-5. ಅವರ�ಲ್ �ೖ�ೕಕ�ಯ ರೂಪ�ತುತ್ ಆದ� ಅವರು ಅದರ ಶ�ತ್ಯನುನ್
ಅಲಲ್ಗ�ಯು�ಾತ್ ಇದದ್ರು – 1 �� 3:5. 19
3:19 “�ಾಶನ”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:13; �ೕ�ಾನ 17:12; �ೂೕ�ಾ 9:22; 2 �ಸ 1:9.

“�ೂ�ಟ್”– ಇ�ಲ್ ಬಳಸ�ಾ�ರುವ ಈ ಪದ ಬಹುಶಃ “ಶ�ೕರವನುನ್” ಸೂ�ಸುತತ್�,
ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�ರುವ �ೕ�ತದ ಇ�ೕ �ೕಹ (�ೂೕ�ಾ 7:5). �ಲವರು ಈ
�ೕವರನುನ್ ಆ�ಾ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ��ೕಯ�ಾಗು�ಾತ್�. ಅವರು ಅದ�ಾಕ್� ಸುಳುಳ್
�ೕಳಲು, �ೕಸ �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಕದುದ್�ೂಳಳ್ಲು �ದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ಾವ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕರು ಎಂದು ಅವರು �ೕಳು�ಾತ್� ಆದ� ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್
ಆ�ಗಳನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್� – �ೂೕ�ಾ 16:18; 1 �� 6:5; 2 �ೕತರ್ 2:3. ಅವರು
�ೂ�ಟ್ತುಂ�ದ� �ಾಕು – ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಪ��ರ್�ಾ� �ೕಡ.

“�ಾ��”– ಅವರು ತಮಮ್ �ೂೕರ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅ�ಾಯಕತನದ�ಲ್ ಅವರನುನ್ �ಾ���
ಒಳಪ�ಸುವಂಥ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು �ಚಚ್ಳಪಡು�ಾತ್�. 1 �ೂ�ಂಥ 5:1-2,6; 2 �ೕತರ್
2:18; ಯೂದ 16; �ೕತರ್� 10:3; 52:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವ��ರುವ
ಒಂ�ೕ ಪರ್�ಾವ�ಂದ� �ೌಲನು ���ರುವ ಪರ್�ಾರ ಕಸ�ಾ��.

“�ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳು”– �ೂೕ�ಾ 8:5-8. ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳು ಅವರ ಬಯ�ಗಳಲಲ್
(ಅವರು ಅದರ ಬ�ಗ್ ಎ�ಟ್ೕ �ೂೕ��ದರೂ ಅಥ�ಾ ಕ��ದರೂ ಅ�ಲಲ್ವ� ವಯ್ಥರ್)
ಬದ�ಾ� ಗ���ೂೕಗುವ ಈ �ೂೕಕದ �ಾಯರ್ಗ�ೕ ಅವ�� ಇಷಟ್ (1 �ೕ�ಾನ 2:16).
ಹಣ, ಆ�ತ್, ಘನ�, ಪರ್�ಾಯ್�, �ೕಹದ ಬಯ�ಗಳ ತೃ�ತ್ – ಇವ�ಗಳನುನ್ ಅವರು
�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಇವ�ಗ��ಾ� ಹಂಬ�ಸು�ಾತ್�. ಇದು�ೕ ಅಗಲ�ಾದ
�ಾಗರ್�ಾ�ದುದ್ ಅವರನುನ್ �ಾಶನ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್�. 20
3:20 ��ಾವ್�ಗಳು �ೂೕಕದ�ಲ್�ಾದ್� ಆದ� ಅವರು �ೂೕಕ�ಕ್ �ೕ�ದವರಲಲ್ –
�ೕ�ಾನ 17:6,11,14,15. ಅವರ ಪಟಟ್ಣ, ಅವರ �ೕಶ �ೕ�� – ಇ�ರ್
11:10,16; 13:14; ಗ�ಾ 4:26. ಅವರು ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರ
��ೕ�ಗಳು, ಬಯ�ಗಳು ಅದರ �ೕ��ೕ �ೕಂ�ರ್ೕಕೃತ�ಾ�ರುತತ್�. �ೕವರು ಅವರ
ಅರಸನು. ಅವರು ತಮಮ್ ರಕಷ್ಕನ ಬ�ೂೕಣವ�ನ್ೕ ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ��ಾದ್� – ಅ��
1:11; 1 �ಸ 4:14-18; ಇ�ರ್ 9:28. 21
3:21 “ರೂ�ಾಂತರ”– 1 �ೂ�ಂಥ 15:50-53.

“ಪರ್�ಾವವ�ಳಳ್ ತನನ್ �ೕಹ”– 1 �ೂ�ಂಥ 15:42-44,49; 1 �ೕ�ಾನ 3:2;

�ೂೕ�ಾ 8:23-25.

“ಅ�ೕನ�ಾ��ೂಳಳ್�ಾಗುವ”– 1 �ೂ�ಂಥ 15:24-25; ಇ�ರ್ 2:8; ಎ� 1:19.
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4:1 “ಹಂಬಲ”– 1:7-8.

“ಸಂ�ೂೕಷವ� ಜಯ�ಾ�ಯೂ”– 2:16; 1 �ಸ 2:19 – ಆಗ ಅವ�� ಸಂ�ೂೕಷ,
ಅ�ಾದ ನಂತರ ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಜಯ�ಾ��ಾದರು.

“ದೃಢ�ಾ� ��ಲ್�”– ಎ� 6:11,13,14. 2
4:2 ಈ ಇಬಬ್ರು �ರ್ೖಸತ್ ��ೕಯರು �ಾರು ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್, ಆದ� ಅವರ
ಜಗಳ �ೌಲ�� �ೂ�ಾತ್�ತು. ಅವರ ಜಗಳವನುನ್ ಬ�ಹ�ಸುವಂ� ಅವನು ಅವರನುನ್
�ೕ��ೂಂಡನು. 2:1-2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು� ಜಗಳಗಳು
ಮತುತ್

ಮನ�ಾತ್ಪಗಳು

ಏನು

�ಾಡಬಲಲ್ವ�

ಎಂಬದನುನ್

ಅವನು

��ಾನ್�

ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು – 1 �ೂ�ಂಥ 1:10-13; 3:3-4. 3
4:3 “�ಜ�ಾದ �ೂ��ಲಸದವರು”– ಅವರು �ಾರು ಎಂಬದೂ ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಆ
ಇಬಬ್ರು ��ೕಯರ ನಡು� ಸ�ಾ�ಾನ ��ಸುವಂ� �ಾಡಲು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಈ ವಯ್�ತ್
ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ಂದು �ೌಲನು ���ರಬಹುದು.

“�ೕವ�ಾಧಯ್ರ ಪ�ಟ್”– ��ೕ 32:32; �ೕತರ್� 69:28; 139:16; ಲೂಕ 10:20;
ಪರ್ಕ 3:5; 20:12-15 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವರ �ಸರುಗಳು �ೕವ�ಾಧಯ್ರ
ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್� ಎಂದು �ೌಲ�� �ೕ� �ೂ�ಾತ್�ತು? ಅವರ �ರ್�ಗಳು ಮತುತ್
�ಾತುಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೂ�ಾತ್�ತು. 1 �ಸ 1:4-10 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 4
- 4:4 3:1; �� 8:10 �ೂೕ��. 5
4:5 “�ೖರ�”– 2 �ೂ�ಂಥ 10:1; 1 �� 3:3; �ಾ�ೂೕಬ 3:17.

“ಕತರ್ನು ಹ�ತ್ರ�ಾ��ಾದ್�”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅವನು ��ಾವ್�ಗ�� ಹ�ತ್ರ�ಾ�ದದ್ನು

ಎಂಬ�ಾ�� (�ೕತರ್� 145:18; ಮ�ಾತ್ಯ 28:20; ಇ�ರ್ 13:5), ಅಥ�ಾ ಆತನ
ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣವ� ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (�ಾ�ೂೕಬ 5:8;
ಪರ್ಕ 1:3). 6
4:6 �ೕವನದ ಎ�ಾಲ್ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ ಸತತ�ಾ� ಸ�ಾ�ಾನದ ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ
ಹೃದಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರಲು �ೕವರು �ೂೕ�ರುವ �ಾಗರ್ವನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು (�ಾಪ
�ಾ�ದ� – ಅದು�ೕ ��ಾವ್�ಗಳ ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ ಕದುದ್�ೂಳುಳ್ತತ್�).

“�ಂ�”– �ಂ�ಗಳು �ೕವರ�ಲ್ನ ಭರವ� ಅಥ�ಾ ಆತನ ಸತಯ್ದ ಕು��ಾ�ರುವ
ಬಲ�ೕನ�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್�. �ಂ� ಮತುತ್ �ೕರು ಎ�ಣ್ ಮತುತ್ �ೕ�ನಂಥವ�ಗಳು;
ಅವ�ಗಳು ಒಟುಟ್ �ೕರುವ�ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 6:25-34 �ೂೕ��.

“�ಾವ

ಸಂಬಂಧ�ಾ�ಯೂ”–

�ಾವ�

ಅತಯ್ಂತ

ಕಷಟ್ಕರ

ಮತುತ್

ಭ�ಾನಕ

ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಂ� �ಾಡ�ಾರದು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ��ಾವ್�ಗ�ಾ�ದದ್�,
�ೕವರು ನಮಮ್�ಲ್ದದ್�, ನಮಮ್ ಹ�ತ್ರ�ದದ್�, ನಮಮ್ �ೂ� ಇದದ್�. ಆತನು ನಮಮ್
ತಂ��ಾ�ದುದ್ ಗರ್���ೂಳುಳ್ವ ನಮಮ್ �ಾಮಥರ್ಕೂಕ್ ಅ�ಕ�ಾ� ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್
�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಪರ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸಲು ಆತನ �ೕ��ಲಲ್ದ
ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�. ನಂ���ಂದ ನಮಮ್ �ಂ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಆತ�� ಒ�ಪ್ಸುವದು
ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ �ಾಗೂ ಆತನ �ಾ�ಾದ್ನಗಳ�ಲ್ �ಮಮ್��ಂದ ಇರ�ೕ�ಾದದುದ್
�ಾತರ್�ೕ ನಮಮ್ ಕತರ್ವಯ್�ಾ�� – 1 �ೕತರ್ 5:8. �ಾರ್ಥರ್�ಗಳ�ಲ್ ��ಧ �ೕ�ಗ��
ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ಲವನುನ್ ಸೂ�ಸಲು �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾಲುಕ್ ��ಧ ಪದಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�.

“ಕೃತಜಞ್��ಡ�”– ಆ� 18:32; �ಾಜಕ 7:12-13; �ೕತರ್� 7:17; 50:14-15;
ಎ� 6:18; 1 �ಸ 5:17-18; ಇ�ರ್ 13:15 �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕವ��
ಕೃತಜಞ್�ಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ� �ೂೕದ� ಇ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ �ಾರ್ಥರ್�ಯ ಇತ�
��ಾನಗಳು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುವವ� ಎಂದು ಊ���ೂಳಳ್ಲು ನ�ಮ್ಂದ �ಾಧಯ್�ೕ?
ಕೃತಜಞ್� ಸ�ಲ್ಸ� ಇದದ್� ಹೃದಯದ �ಂ� ��ಾಚ್ಗುವ�ಲಲ್�ೕ?

“�ೕವ�� ��ಾಪ�ಗಳು”– ಜನ�ಗಲಲ್. �ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 7:11 �ೂೕ��. 7

4:7 �ೕವರ ಸ�ಾ�ಾನ ಎಂದ� ಆತನು �ೂಡುವ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ��. ಇದು ಆತನ ಸವ್ಂತ
ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ��. �ೕವರು �ಾವ�ದರ �ಷಯ�ಾ�ಯೂ �ಂ�ಸುವ�ಲಲ್.
ನ�ಮ್ಳ�ರುವ ಸ�ಾ�ಾನವ� �ೕವ�� ಒ�ಪ್��ೂಡುವದರ �ಾಗೂ ಆತನ�ಲ್
ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವದರ ಫ��ಾಂಶ�ಾ�� – ��ಾಯ 26:3. �ಾ��ೕ �ೕ�ಾನ
14:1,27; 16:33; �ೂ�ೂ 3:15 �ೂೕ��. ಈ ಸ�ಾ�ಾನವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಮ�ಾತ್ಯ 11:28-30 ರ�ಲ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ರುವ “��ಾರ್ಂ��” ಸ�ಾನ�ಾ��.
ಇತರ��

ಸ�ಾ�ಾನ

�ಗ�

ಇರುವಂಥ

ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ

��ಾವ್�ಗಳು

ಸ�ಾ�ಾನ�ಂ�ರಬಹುದು, ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ� ಸ�ಾ�ಾನ�ಂ��ಾದ್� ಎಂಬದು ಅವ��
ಅಥರ್�ೕ ಆಗುವ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಅವರು ಆಶಚ್ಯರ್ಚ�ತ�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ೕವರ ಈ
ಸ�ಾ�ಾನವ� ಅವರ ಮನಸುಸ್ಗಳು �ಾಗೂ ಹೃದಯಗಳ �ಾ�ಲ ಬ� �ಾವ�ಾ�ರುತತ್�
ಮತುತ್

�ೂಂದ�ಪ�ಸುವ
ಸ�ಾ�ಾನ�ಲಲ್ದವರನುನ್ �ಾ�ಸದಂ� ತ�ಯುತತ್�. 8
4:8

�ಂ�ಗಳು,

�ೕಸರಗಳು

“ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ಲಕಷ್�ಕ್

�ಾಗೂ

ತಂದು�ೂ�ಳ್�”–

ನಮಮ್

ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು
ಮನಸುಸ್,

ನಮಮ್

ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯಗ�ಾ��. ಇದು
�ಾಯ್ಪಕ�ಾ� ನಮಮ್ �ರ್�ಗಳನುನ್ ದೃಢಪ�ಸುತತ್�. ��ಾವ್�ಗ�� ನೂತ�ಾ�ರುವ
ಮನಸುಸ್ ಇರ�ೕಕು – �ೂೕ�ಾ 12:2. ಅವರು ತಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್ ಪರ�ೂೕಕದ
�ಷಯಗಳ �ೕ� �ೕಂ�ರ್ೕಕ�ಸ�ೕಕು – �ೂ�ೂ 3:2. ಅವರು ತಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್
�ೕವರ �ಾಕಯ್ದ �ೕ� �ೕಂ�ರ್ೕಕ�ಸ�ೕಕು. �ೕತರ್� 1:1-2 �ೂೕ��. �ಾಪದ
�ಾಯರ್ಗಳು, �ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳು, ದುಷಟ್�ಾಯರ್ಗಳು ನಮಮ್�ಲ್ರುವ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವ�ಕ್
ಆಕಷರ್�ೕಯ�ಾ�ರುತತ್� – ಗ�ಾ 5:16-17. ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಅಂಥ
�ಾಯರ್ಗಳ

�ೕ� ���ೂಳಳ್ಲು �ಾವ� ಅನುಮ�ಸುವ�ಾದ� ಆ ಬಯ�ಗ��
ಒಳ�ಾಗು�ತ್ೕ�. ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು �ಾ�ಾಗಲೂ ಸತಯ್ವ�, ಶುದಧ್ವ�,
�ಾನಯ್ವ� ಆ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ� ���ಾ�ದದ್� �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
��ಾಕ�ಸಲು ಮತುತ್ ಅವ�ಗ�� ಒಳ�ಾಗ�ರಲು �ಾವ� ಶಕತ್�ಾ�ರು�ತ್ೕ�. ಆದದ್�ಂದ �ಾವ�
ಏನನುನ್ ಓದು�ತ್ೕ�, ಏನನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�, �ಾವ �ೕ�ಯ �ಾಡುಗಳನುನ್ �ೕಳು�ತ್ೕ�,

ನಮಮ್ ಊ�ಗಳು �ಾವ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ ಇರುತತ್� ಎಂಬ ಸಂಗ�ಗಳ�ಲ್ �ಚುಚ್
�ಾಗರೂಕ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗ�ಾ�ಯೂ ಅ�ೕಗಯ್�ಾದ
�ಾಯರ್ಗ�ಂದ �ಾವ� ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್ ತುಂ���ೂಂಡ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್��
��ಚ್��ಲಲ್ದ �ೕ�ತಗಳನುನ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾಗು�ತ್ೕ�. 9
4:9 �ೕವರು �ೌಲನನುನ್ ��ಾವ್�ಗ�� �ಾದ�ಯ�ಾನ್� ಇ��ದನು. �ಾವ� �ಾವ
ಆ�ೂೕಚ� �ಾಡ�ೕಕು, ಏನನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್
ಅವ�ಂದ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು – 3:17.

“ಸ�ಾ�ಾನದ �ೕವರು”– �ೂೕ�ಾ 15:33; 16:20; 1 �ಸ 5:23; ಇ�ರ್ 13:20.
ಸ�ಾ�ಾನದ �ೕವರು ನಮಮ್ ಸಂಗಡ ಇದದ್� �ಾತರ್�ೕ �ಾವ� �ೕವರ ಸ�ಾ�ಾನವ�
ನ�ಮ್ಂ�� ಇರಲು �ಾಧಯ್ – ವ 17. 10
4:10 “ಸಂ�ೂೕಷ”– 1:4-5. ಅವನು ತನನ್ ಕು�ತು ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ�ರ�ಲಲ್, �ಾಕಂದ�
ಅವನು �ೕ� ಏ�ೂೕ ಪ�ದು�ೂಂ�ದದ್ನು. ಅವನು ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ�ದದ್ನು �ಾಕಂದ�
ಅದು ಅವ�� �ೕವ�ಂದ �ೂ�ಯುವ ಬಹು�ಾನ�ಾ�ತುತ್ – ವ 17. ನಮ� �ೂಡುವವರ
�ಷಯದ�ಲ್ ಇದು �ಾವ� ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಾದ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಮ�ೂೕ�ಾವ��ಾ��.
11-12

4:11-12 1 �� 6:6-8; ಇ�ರ್ 13:5; ಲೂಕ 3:14 �ೂೕ��. ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
�ಚುಚ್

ಧನವಂತನು

�ಾರು?

ತನ�ರುವದರ�ಲ್

ತೃಪತ್�ಾ�ರುವವನು.

�ೌಲನು

“ಸಂತುಷಟ್�ಾ�ರುವದನುನ್” ಕ�ತು�ೂಂಡನು, ಅದು ಅವನ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ ಇರ�ಲಲ್.
ಸಂತುಷಟ್�ಯು �ೕವರ ಸ�ಾ�ಾನ�ೂಂ�� �ೂ�ಯುವ�ಾ�ದುದ್ ಆತನ�ಲ್
ಭರವ�ಯುಳಳ್ವರ ಹೃದಯಗಳನುನ್ �ಾಯುತತ್�. �ೌಲನು �ಾವ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್
ಸಂತುಷಟ್�ಾ�ರುವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಂಡನು ಎಂಬದನುನ್ ��ಯಲು 2 �ೂ�ಂಥ 4:8-9;
6:4-10; 11:23-27 �ೂೕ��. ಅವನು ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ �ೂಡಡ್ ಬಂಗ��ಳ�
ಕೂತು ಬ�ಯು�ತ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ��ಮ��ಂದ ಬ�ಯು�ತ್�ಾದ್� – 1:12-13. ಹಣ,
ಆ�ತ್,

ಸವಲತುತ್ಗಳು ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್ ಕೂ��ಟುಟ್�ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರ

ಬಯ�ಗಳು

�ೕವರ

�ಾಕಯ್ಗ��

�ರುದಧ್�ಾ��

ಮತುತ್

ಆ�ಮ್ೕಕ

�ೕ�ತ�ಕ್

ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ��. 13
4:13 “ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು”– ಅವನು �ೕ�ತದ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಪ��ಥ್�, �ಾಯರ್,
ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸಲು ಶಕತ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳ �ೕ� ಜಯಗ��ದನು.

“�ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ”– �ೂೕ�ಾ 8:37; 2 �ೂ�ಂಥ 2:14; 3:4-6; ಎ� 1:19; 3:20.
�ೌಲ�� ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಶ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಶ�ದ� ಅಥ�ಾ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣದ �ೕ� ಭರವ�
ಇರ�ಲಲ್ (ಆದರೂ ಇವ�ಗಳನುನ್ ಅವನು ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು – 1 �ೂ�ಂಥ
9:25-27).

“ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�”– �ೕತರ್� 73:26; ��ಾಯ 40:31; 2 �ೂ�ಂಥ 12:8,10.
�ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಕ�ತು�ೂಂಡ �ಷಯಗಳನುನ್ ಪರ್��ಬಬ್ರೂ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್
�ಾ�ೂಬಬ್ರೂ ಅವನು ಅಥ�ಾ ಅವಳು ಏನೂ �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂದು
�ೕ�ಸ�ಾರದು. 14-16
4:14-16 1:5 �ೂೕ��. �ೂಡುವ ��ಾರದ�ಲ್ ಅವರು ಆದಶರ್ ಸ��ಾ�ದದ್ರು.
�ಾ��ೕ 2 �ೂ�ಂಥ 8:1-5 �ೂೕ��. 16
4:16 “�ಸ�ೂ�ಕ”– ಅ�� 17:1. 17
4:17 ವಚನ 10. 18
4:18 “ಸುಗಂಧ�ಾಸ�”– �ೕ�ಾನ 12:3; ಮ�ಾತ್ಯ 26:10; �ಾಜಕ 1:9; 2:2
�ೂೕ��.

“ಯಜಞ್”– 2:17; ಇ�ರ್ 13:16. 19
4:19 ಅವರು �ೌಲನ �ೂರ�ಗಳನುನ್ �ೕ��ದದ್ರು – ವ 18. ಅವರು ತಮಮ್
ಬಡತನದ�ಲ್ಯೂ ಸ�ಾಯ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು – 2 �ೂ�ಂಥ 8:2. �ೕವರು ತನನ್
ಐಶವ್ಯರ್�ಕ್ ತಕಕ್ �ಾ� ಅವರ �ೂರ�ಗಳನುನ್ �ೕ�ಸುವನು. ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಒಂದು
ತತವ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ತ್� ಅದನುನ್ �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಸ
�ಾಡ�ೕಕು. ಲೂಕ 6:38; 2 �ೂ�ಂಥ 9:6-8 �ೂೕ��.

“�ಮಮ್ ಪರ್��ಂದು �ೂರ�”– ನಮ� �ೕ�ಾ�ರುವ ಎಲಲ್ವ�ಗಳಲಲ್ ಬದ�ಾ� ನಮ�
ಏನು �ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು �ೂೕಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�ಗಳು. ಮ�ಾತ್ಯ 6:33; 7:9-11;

�ೕತರ್� 23:1; 37:25. �ೕವರು ನಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಒದ�ಸು�ಾತ್� –
ವ 23; ಎ� 1:3; 3:16-20.

“ಐಶವ್ಯರ್”– �ೂೕ�ಾ 2:4; 9:23; ಎ� 1:7,18; 2:7; 3:8,16. ತಮಮ್
ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್ ಪ��ೖಸಲು �ೕವರ ಬ� ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳು ಇಲಲ್ ಎಂದು ��ಾವ್�ಗಳು
�ಂ�ಸ�ೕ�ೂೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇಲಲ್ – ವ 6; ಮ�ಾತ್ಯ 9:29. ಏ�ಾದರೂ
�ೕ�ಾದ� ಜನ�ದುರು �ೕಡುವದು ಅವಶಯ್�ಾ�ದದ್�, ��ಾವ್�ಗಳ ಪರ�ಾ� �ೕವ�ೕ
ಅದನುನ್ �ಾಡುವನು. ಅಂದ�, �ೂರ�ಯ�ಲ್ರುವವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಸಲು�ಾ�
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