�ೌಲನು �ೂ�ೂ�ಸ್ಯವ�� ಬ�ದ ಪ�ರ್�
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು.
��ಾಂಕ:
�ರ್.ಶ. 60 ರ ಸು�ಾ�ನ�ಲ್.
�ಯ್ೕಯಗಳು:
�ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾ�ದದ್ರ ��ತತ್ �ಂ�ಗಳನುನ್
ಅನುಭ��ದವ�ಾ�, ��ಮ�ಯ�ಲ್�ಾದ್�. ಆದರೂ ಅವನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಕಷಟ್ಗಳ ಬ�ಗ್
�ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�, ಸಹಜ�ಾ��ೕ ತನನ್ ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ ಹೃದಯವನುನ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು �ಾಗೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಜನರ �ೕ� �ೕಂ�ರ್ೕಕ���ಾದ್�. ಅವನು �ೂ�ೂ�ಸ್�
�ೂೕ��ೕ ಇರ�ಲಲ್ ಆದರೂ ಅ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಯ ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು,
ಆದದ್�ಂದಲ ಅವರನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸಲು, ಅವ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ�
ಪ�ಚಯ �ಾ�ಸಲು �ಾಗೂ ಆತನು ��ಾವ್�ಗ�� ಏನು �ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ೂೕ�ಸಲು
ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ���ಾದ್�. ಅವನ ಮುಖಯ್ �ಯ್ೕಯ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾರ್ಮುಖಯ್�
ಮತುತ್ ��� �ಾಗೂ ಆತನ�ಲ್ ��ಾವ್�ಯ ಪ�ಣರ್� ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್��ಾ��.
�ಲವ� ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೂ�ೂ�ಸ್� �ೂೕ�ದದ್ರು, �ಾವ� ಬಹಳ ಬು�ಧ್ವಂತರ �ಾ�
ನ�ದು�ೂಂ�ದದ್ರು, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್�ಕ್ �ರುದದ್�ಾದ �ಲವ� ತ�ಾವ್ನು�ಾರ�ಾದ
ಅಥರ್�ಲಲ್ದ �ಾತುಗಳು �ಾಗೂ ��ಾಧ್ಂತಗಳನುನ್ ಕ��ದದ್ರು ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ವಕರ್�ಾ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದದ್ರು. �ಾವ� ಕ�ಸು�ತ್ರುವ “�ಾನವ�” ರಕಷ್�� ಅವಶಯ್�ಾ��,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರು ಅಥ�ಾ �ೂೕಕದ ರಕಷ್ಕನಲಲ್, �ೕವರು ಮತುತ್ �ಾನವರ ನಡು�
ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗ�ಾ� ಅ�ೕಕ �ೕವದೂತರು �ಾಗೂ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ಗಳು ಇ�ಾದ್�, �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಅವರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು, �ೕವದೂತರನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವದು ಮತುತ್ �ೕಹದ �ೕ�
�ೂೕರ�ಾದ ಕ�ೂೕರ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು
ಎಂದು ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಅವರ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ಾತ್, �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ��ಾ� ಖ�ೕ��ರುವ ಸಂಪ�ಣರ್ ��ೕಚ� ಮತುತ್ ರಕಷ್�
(1:13-14,20), �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪ�ಣರ್ �ೖ�ೕಕತವ್ (1:15-19), ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗ��
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾನದ (2:3) ಬ�ಗ್ ಬ���ಾದ್�.

2:8-10 �ಲವ� ಪರ್ಮುಖ�ಾದ ವಚನಗ�ಾ��.
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1:1 “ಅ��ಸತ್ಲನು”– �ೂೕ�ಾ 1:1; ಗ�ಾ 1:1.
“���ಯನು”– ���ಪ್ 1:1. 2
1:2 �ೂೕ�ಾ 1:7.
�ೂ�ೂ�ಸ್ ಅ�ಟ್ೕನೂ �ಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್ದ ಸಣಣ್
ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ದುದ್ ಈಗ ಟ�ರ್ ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎ�ಸದ ಪ�ವರ್�ಕ್ 160 ��ೂ
�ೕಟರ್ ದೂರದ�ಲ್ತುತ್. ಅದು ಲ����ೕಯ� ಹ�ತ್ರ�ಾ�ತುತ್. 3-4
1:3-4 �ೂೕ�ಾ 1:8; ಎ� 1:15-16 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 5
1:5 “�ಮ�ೂೕಸಕ್ರ �ದಧ್�ಾ�ರುವ”– 1 �ೕತರ್ 1:4.
“��ೕ�”– ಇ�ಲ್ ��ೕ� ಎಂದ� ಮುಂ�ೂಂದು �ನ ತಮ� �ಗುವದು ಎಂಬ�ಾ�
��ಾವ್�ಗಳು ��ೕ��ಂ�ರುವ�ಾ���ೕ �ೂರತು ಅವರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ರುವ ಸದಯ್ದ
ಅನುಭವಗಳ ��ೕ�ಯಲಲ್. ವ 27; �ೕತ 1:2; 2:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಸು�ಾ�ರ್”– �ೂೕ�ಾ 1:16; 1 �ೂ�ಂಥ 15:1-8. 6
1:6 “ಫಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 13:8; �ಾಕರ್ 4:26-29. ಸು�ಾ�ರ್ಯು ರಕಷ್�ಯನುನ್
�ೂಡುವ �ೕವರ ಶ�ತ್�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 1:16). ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�,
�ೖಯರ್�ಾ� ಮತುತ್ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ� �ಾರು�ಾಗ ಫಲ �ಕುಕ್ತತ್�.
“�ಳು�ೂಂಡ”– �ಳು�ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ಫಲ�ೂಡುವದು ಇ�ರಡರ ನಡು��ರುವ
ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಗಮ���. ಮ�ಾತ್ಯ 13:23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಕೃ�”– �ೕ�ಾನ 1:14,16; �ೂೕ�ಾ 1:7; ಎ� 2:8-9 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 7
1:7 “ಎಫಪರ್ನು”– 4:12; �� 23. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಈ �ೕವಕನ ಬ�ಗ್ ನಮ�
�ೂ�ಟ್ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್ ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು.
“�ಾಸನು”– �ೂೕ�ಾ 1:1; 6:18,22. ಒಬಬ್ನ �ಷಯದ�ಲ್, “�ರ್ಸತ್ನ ನಂ�ಗಸತ್�ಾದ
�ೕವಕನು” ಎಂಬ �ೕ���ಂತ ��ಚ್ನ �ೕ�� �ೕ� �ಾವ���? 8
1:8 “ಪ��ಾರ್ತಮ್�ರ್ೕ�ತ�ಾದ �ರ್ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 5:5. �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ�ಾ�
�ಾತರ್�ೕ �ೕವರ �ರ್ೕ� (�ರ್ೕಕ್ “ಅ�ಾ�” – 1 �ೂ�ಂಥ 13:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��)

ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ��ಸಲು �ಾಧಯ್. ಇ�ೕ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ ಇದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. 9
1:9 “�ಮ�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ಾಗ”– ಇ�ಲ್ �ೌಲನು ��ಾವ್�ಗ��ಾ� �ಾರ್ಥರ್�
�ಾಡುವದರ ಇ�ೂನ್ಂದು ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು – ಎ� 1:17-19;
3:16-19; ���ಪ್ 1:9. ಇವ�ಗಳ�ಲ್ ಒಂದರ�ಲ್ಯೂ ಅವನು �ೕವ�ಂದ �ೌ�ಕ
�ಷಯಗಳನುನ್ �ೕ��ೂಂ�ಲಲ್. �ಾನ, �ಳುವ��, ಬಲ, �ರ್ೕ� – ಉ��ಲಲ್ವ�ಗ��ಂತ
ಅವರು ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೂಂದ�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. �ಾವ�
ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯಸುವ �ಾಠಗಳನನ್ ಇದ�ಂದ ಕ�ತು�ೂ�ೂಳ್ೕಣ.
“ಆತನ �ತತ್ದ �ಳುವ��”– �ೂೕ�ಾ 12:2. ಅವನು ಅವ��ಾ� �ೕ� �ಾರ್ಥರ್�
�ಾ��ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಅವರ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ ಅವನು �ೂೕಡಲು ಬಯಸುವ ಇತ�
�ಾಯರ್ಗಳು (ವ 10) ಇದರ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ��. �ೕವರ �ತತ್ ಏ�ಂದು
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್� �ೂೕದ� �ೕವರ �ತತ್ದಂ� ನ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ನ�ಮ್ಂದ
ಆಗುವ�ಲಲ್.
“ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾನ ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ��”– ಇದು ಈ ಪ�ರ್�ಯ �ಯ್ೕಯಗಳ�ಲ್
ಒಂ�ಾ�� - ವ 28; 2:2-3; 3:16. �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೂಡುವವ�ಾ��ಾದ್�
– ಎ� 1:17. ��ಾಯ್�ಾಯ್ಸ ಅಥ�ಾ ತತವ್ಗ�ಂದ ಇದನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್.
ಇವ�ಗಳು ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಬರುತತ್� ಮತುತ್ ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೂಂದ�ೕ�ಾದ� �ಾವ�
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೕವರನುನ್ ಆಶರ್���ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೕಬ 28:12-28; �ಾ�ೂೕ
2:1-6; 1 �ೂ�ಂಥ 1:20,25,30; 2:10-14. 10
1:10 “ಕತರ್�� �ೕಗಯ್�ಾ�”– ಎ� 4:1; 1 �ಸ 2:12. �ಾನ ಮತುತ್ �ಳುವ���
ಅಂತಯ್�ಲಲ್. �ಾವ� �ೕ� �ೕ�ಸ�ೕ�ೂೕ �ಾ� �ೕ�ಸಲು ಅವ�ಗಳು ನಮಮ್ನುನ್
ಬಲಪ�ಸ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ಾನ ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯುವಂಥದುದ್ ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡ� �ೂೕದ�, ಅದನುನ್ �ಾನ�ಂದು ಕ�ಯುವದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಅಥರ್�ಲಲ್.
“ಎಲಲ್ದರ�ಲ್ಯೂ ಆತನನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷಪ�ಸುವದು”– 2 �ೂ�ಂಥ 5:9; ಗ�ಾ 1:10;
1 �ಸ 2:4. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ನಮಮ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳಳ್ಲು �ೕ��ದ� �ಾವ��ೕ
�ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಕತರ್ನನುನ್ ��ಚ್ಸಲು ನ�ಮ್ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್. ಆತ��ದದ್ ಮನಸುಸ್
ನಮಮ್�ಲ್ಯೂ ಇರ�ೕಕು – �ೕ�ಾನ 8:29; ���ಪ್ 2:5. ನಮಮ್ �ರ್�ಗಳು ನಮ�

ಏನು �ೕಕು ಅಥ�ಾ �ೕಡ, ನಮ� �ಾವ�ದು ಇಷಟ್�ಾಗುತತ್� ಅಥ�ಾ ಇಷಟ್�ಾಗುವ�ಲಲ್
ಎಂಬದರ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರ�ಾರದು – ಮ�ಾತ್ಯ 10:38-39. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಈ
�ಾಕಯ್ಗಳು �ೕಳುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ��ದ�, (�ಾ�ೕದನಂ� – 1 ಸಮು 13:14 ರ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��) �ೕವರ ಹೃದಯ�ಕ್ ಒಪ�ಪ್ವಂಥ ಜನ�ಾಗಬಹುದು.
“ಫಲ”– �ೕ�ಾನ 15:1-8.
“�ೕವರ �ಳುವ��ಯ�ಲ್ ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುವದು”– �ೕವರ �ತತ್ದ �ಳುವ��ಯ�ಲ್
�ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರ �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುವದು. ���ಪ್
3:10; 2 �ೕತರ್ 3:18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 11
1:11 “ಬ�ಷಠ್ರು”– ಎ� 3:16; ���ಪ್ 4:13. “ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ ಬಲ” –�ೕವರ
ಶ�ತ್�ಾ�ದುದ್ �ಜ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು ಈ ಶ�ತ್ ಮತುತ್
ಬಲವನುನ್ �ೂಂದ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ಾ� ಬಯ�ದನು. ಅವರು ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದ�ೕ? ಅವರು ಪರ್�ದಧ್ �ೂೕಧಕ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದ�ೕ? ಇಲಲ್
– ಅವರು ತಮ�ದು�ಾಗುವ ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಸ���ೂಳಳ್�ೕಕು, �ಾ�ಮ್ ಮತುತ್
ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು, ಅವರು ತಮಮ್ ಸಣಣ್ ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್ ತ�ಮ್ಂ�ಾಗುವ
ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕವ�� ಮ�� ತರುವ �ೕ�ತವನುನ್
�ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು.
“�ಾ�ಮ್ ಮತುತ್ �ೕಘರ್�ಾಂ�”– �ೂೕ�ಾ 8:25; 1 �ೂ�ಂಥ 13:4; 2 �ೂ�ಂಥ 1:6;
ಗ�ಾ 5:22; ಎ� 4:2; 1 �ಸ 5:14; ಇ�ರ್ 6:12; 10:36; 12:1; �ಾ�ೂೕಬ 5:10.
“ಸಂ�ೂೕಷ”– ���ಪ್ 1:4; 3:1; 4:4. 12
1:12

“ಕೃತಜಞ್�ಾಸುತ್�”– ಇದು

ಈ

ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್

ಮ�ತ್ಮ�ತ್

ಬರು�ತ್ರುವ

�ಯ್ೕಯ�ಾ�� (2:7; 3:15,17; 4:2) ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದ�ಾದಯ್ಂತವ� �ಾವ� ಇದನುನ್
�ೂೕಡಬಹುದು (�ಾಜಕ 7:12-13; �ೕತರ್� 7:17; 50:14-15; 56:12; 100:4; �ಾ�
6:10; ಮ�ಾತ್ಯ 14:19; 26:27; ಎ� 5:4,20; ���ಪ್ 4:6; 1 �ಸ 5:18).
“ನಮಮ್ನುನ್ �ೕಗಯ್ರ�ಾನ್� �ಾ�ದ”– �ೕವರ �ಾಧಯ್�ಯ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾಗಲು
ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ �ೕಗಯ್ರ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್.. ಇದು �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್�ಾದರೂ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅ�ಾಧಯ್�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 3:19-20; ಎ� 2:1-3; �� 13:23). �ಾವ�
�ೂಸ�ಾ�ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ ಜನನದ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾ�ದದ್� �ಾತರ್ ಆತ�ೂಂ��

�ಾಧಯ್�ಯನುನ್ �ೂಂದಲು ಅಹರ್�ಾಗು�ತ್ೕ� – �ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3-8; �ೂೕ�ಾ
8:16-17; ಎ� 4:10.
“�ಾಧಯ್�”– ಎ� 1:14; 1 �ೕತರ್ 1:4.
“�ಳ�ನ�ಲ್”– �ೕವರು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಳಕು, ಪರ್�ಾವದ �ಳಕು – ಪರ್ಕ
21:23-24. 13
1:13 ಇ�ಲ್ ಎರಡು ��ನನ್�ಾದ �ಾಜಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್
ಇ��ಡರ�ಲ್ �ಾವ��ಾದರು ಒಂದರ�ಲ್ ಇರು�ಾತ್�.
“ಅಂಧ�ಾರ”– ಅ�� 26:18; ಲೂಕ 22:53; ಎ� 6:12; �ೕ�ಾನ 3:19-20.
�ೖ�ಾನನು ಅಂಧ�ಾರ ಯುಗದ ಅ�ಪ��ಾ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ಳ�ನ
�ಾಜಯ್ದ �ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 4:17 ರ�ಲ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��). ಆತನು ಜನರನುನ್ �ಡುಗ� �ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ೖ�ಾನನ
�ಾಜಯ್�ಂದ ��� ತನನ್ �ಾಜಯ್�ಕ್ ನ�ಸು�ಾತ್�. ಅವ�� �ಳಕನುನ್ �ೂಡುವ ಮೂಲಕ
ಆತನು ಇದನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತನನ್ ಸವರ್ಶಕತ್�ಾದ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ ಅವರನುನ್
�ಳ�ನ ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� �ಾಡು�ಾತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 4:4-6; ಎ� 5:8). ಇದು �ೕವರ
ಮಹ�ಾತ್ದ �ಾಯರ್�ಾ�ದುದ್ ಈಗ �ೂೕಕ�ಾದಯ್ಂತ ನ�ಯು�ಾತ್ ಇ�.
“ಆತನ �ರ್ಯ ಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:17. 14
1:14 “ಆತನ ರಕತ್ದ ಮೂಲಕ �ಡುಗ�”– ಎ� 1:7. 15
1:15 “ಅದೃಶಯ್�ಾದ �ೕವರ ಪರ್�ರೂಪನು”– �ೕವರು ಆತಮ್ಸವ್ರೂಪನು ಆತನನುನ್
�ಾ�ೕ�ಕ ಕಣುಣ್ಗ�ಂದ �ೂೕಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 1:18; 1 �� 1:17; 6:16;
ಇ�ರ್ 11:27). ಆದ� �ೕವರು �ೕ�ರುವನು ಎಂಬದನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್ಕಟಪ��ದನು.
ಆತನು �ಾನವ ರೂಪದ�ಲ್ರುವ �ೕವರ ಪರ್�ರೂಪ�ಾ�ದದ್ನು – 2:9; �ೕ�ಾನ
1:1,14; 14:9; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4; ಇ�ರ್ 1:3.
“�ೕಷಠ್ಪ�ತರ್ನು”– �ೂೕ�ಾ 8:29; ಇ�ರ್ 1:6; 12:23; �ೕತರ್� 89:27. �ೕವರ
ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾ�ರುವ �ೕವಕು�ಾರನು, �ೕವ�ಾ��ಾದ್�. ಇದರ ಅಥರ್
ಅವನು �ತಯ್�ಾದವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವ�ಾ�ರುವ ಆತ�� ಆ� ಇಲಲ್, ಅವನು “ಜ��ಲಲ್”.
ಇ�ಲ್ “�ೕಷಠ್ಪ�ತರ್ನು” (��ರ್�ೂ�ೂ�ೂಸ್) ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್
ಪದ �ರ್ೕಷಠ್� ಮತುತ್ �ಾವರ್�ೌಮ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್

ಪರ್ಕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಇ�ೕ �ೂೕಕದ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾ�ರುವ ಸ�ಾತನ �ೕವ�ಾದ ��ೂೕವ
�ೕವ�ೕ �ೂೕಕದ �ೕಷಠ್ಪ�ತರ್ನು ಎಂದು �ಹೂದಯ್ರು ಸಹ �ೕಳುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಎ�ಾಲ್ ಸೃ�ಟ್ಗ�� ಒ�ಯನು ಎಂದು ಇ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�. ಅಂದ�
ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಅವನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ವನುನ್ �ಾವ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
��ದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ��. ಲೂಕ 2:11; ���ಪ್ 2:6
“ಆತನು”– ಅಂದ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು. 16
1:16 “�ಂ�ಾಸನಗಳು”– ಪರ್ಕ 4:4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಪರ್ಭುತವ್ಗಳು �ೂ�ತನಗಳು”– ಎ� 1:21; 3:10.
“�ಾಕಂದ�”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ “�ಯ್ೕಷಠ್ಪ�ತರ್ನು” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�� �ಾಕಂದ�
ಆತನ ಮೂಲಕ�ೕ ಸಮಸತ್ವ� ಉಂ�ಾ�ತು (�ೕ�ಾನ 1:3; 1 �ೂ�ಂಥ 8:6; ಇ�ರ್
1:2; ಆ� 1:1) �ೂರತು ಆತನು �ದಲು ಹು�ಟ್ದದ್�ಂದ ಉಂ�ಾಗ�ಲಲ್. ಸಮಸತ್ಕೂಕ್
ಆತ�ೕ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾ�ರುವದ�ಂದ, ಆತನನುನ್ �ಾರೂ ಸೃ�ಟ್ಸ�ಲಲ್ ಎಂಬದು
ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�.
“ಆತ��ೂೕಸಕ್ರ”– ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಸಮಸತ್ವ�
ಆತ��ಾ� ಸೃ�ಟ್�ಾ�ತು ಎಂದು �ೕಳಲು �ಾಧಯ್. ಇ�ೕ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ �ೂೕ�ಾ
11:36 ರ�ಲ್ಯೂ ಆತ��ೂೕಸಕ್ರ ಎಂಬ�ಾ��ೕ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��. ಅ�ಲ್ ಅವ�
�ೕವರನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂಡಡ್ �ೕವ�ಂದ
ಸೃ�ಟ್�ಾ�ರುವಂಥ �ಕಕ್ �ೕವರಲಲ್. ಆತ�ೕ �ೕವರು. 17
1:17 “ಎಲಲ್ಕೂಕ್ �ದಲು”– �ೕವಕು�ಾರ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸೃ�ಟ್ಯ
�ಾಗವಲಲ್. ಆತನು ಸೃ�ಟ್ಗೂ �ದ�ೕ ಇದದ್ವನು ಮತುತ್ ಸೃ�ಟ್ಯನುನ್ ಅ�ತ್ತವ್�ಕ್
ತಂದವನು.
“ಸಮಸತ್ಕೂಕ್ ಆ�ಾರಭೂತನು”– ಇ�ರ್ 1:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
��ಾತ್ರ�ಾದ ಜಗತುತ್ �ೂಂದಲ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗದಂ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
ಆತನ ಶ�ತ್ ಅದನುನ್ ಕರ್ಮಪ�ಸುತತ್�. ಆತನು ಅದರ ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗಳನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂ��
ನ�ಸು�ಾತ್�. �ೕವರನುನ್ �ಟುಟ್ �ೕ� �ಾರ �ಷಯದ�ಾಲ್ದರೂ ಇದನುನ್
�ೕಳಬಹು�ೕ? 18
1:18 “�ರಸುಸ್”– ಎ� 1:22-23 �ೂೕ��.

“�ೕಹ”– �ೂೕ�ಾ 12:5; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13.
“ಸ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 16:18.
“ಆ�ಸಂಭೂತನು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “ಮೂಲ” ಅಥ�ಾ “ಪರ್ಥಮ �ಾಥ್ನ
�ೂಂ�ರುವವನು”. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ�ಾ��ೕ ಸ� ಅ�ತ್ತವ್�ಕ್ ಬಂ�� ಮತುತ್
ಆತನು ಅದರ�ಲ್ ಪರಮ�ಾಥ್ನವನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�.
“ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ �ದಲು ಎದುದ್ ಬಂದವನು”– ಪರ್ಕ 1:5. ಇದರ ಅಥರ್ ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ
��ಾಚ್� �ದಲು ಮರಣವನುನ್ ಜ���ಾತನು ಆತ�ೕ ಎಂಬ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್
ಆತ�� ಪರ್ಥಮ �ಾಥ್ನ��, ಆತನ �ಾ� ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎದುದ್ ಬರುವವ�ಲಲ್��
ಆತ�ೕ �ದಲ�ಯವ�ಾ��ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 14:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಪರ್ಮುಖನು”– ಎ� 1:22; ���ಪ್ 2:9-11. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಪರ್ಮುಖ �ಾಥ್ನ
�ೕಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತನು ಅದನುನ್ �ೂಂದುವನು. 19
1:19 �ೕವರ ಪ�ಪ�ಣರ್��ಲಲ್ವ� ಮನುಷಯ್�ಾ� ಬಂದ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ದದ್ವ� – 2:9; �ೕ�ಾನ 1:1,14. 20
1:20 “ಸ�ಾ�ಾನ”– ಇ�ೕ �ೂೕಕವ� �ೕವ�ಂದ ದೂರ�ಾ� �ಾಪ�ಕ್ ಒಳ�ಾ��
(�ೂೕ�ಾ 3:19-20), �ೕವರ �ೂೕಪವ� �ಾನವರ �ಾಪಗ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಉ�ಯು�ಾತ್
ಇತುತ್ (�ೂೕ�ಾ 1:18). ಪರ�ೂೕಕ ಮತುತ್ ಭೂ�ೂೕಕದ ನಡು� ಸ�ಾ�ಾನ�ೕ
ಇರ�ಲಲ್. ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡಲು �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಕಳು��ದನು.
�ೂೕಕದ �ಾಪವನುನ್ ��ಾರ� �ಾಡಲು ತನನ್ ರಕತ್ವ�ನ್ೕ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸುವ ಮೂಲಕ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ದನು – �ೕ�ಾನ 1:29; �ೂೕ�ಾ 5:10; 2
�ೂ�ಂಥ 5:19; ಎ� 2:16. 21
1:21 “ಅನಯ್ರು”– ಎ� 2:12; 4:18.
“�ೖ�ಗಳು”– �ೂೕ�ಾ 5:10; �ಾ�ೂೕಬ 4:4.
“�ವ್ೕಷಮನಸುಸ್ಳಳ್ವರು”–

�ಾವ�

�ೕವ��

�ರುದಧ್�ಾ�

ದೃಷಕ್ೃತಯ್ಗಳನುನ್

�ಾಡುವವರು ಎಂದು ಅವರು �ೕ�ಸ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಅವರ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಮತುತ್
ಅವರ ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ ಹೄದಯದ ಬಯ�ಗಳು �ೕವರ �ರುದಧ್�ಾ�ದದ್�ಂದ ಅವರು
ಆತ�� �ೖ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು. �ೂೕ�ಾ 8:5-8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ದುಷಕ್ೃತಯ್ಗಳು”– �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳು ಜನರನುನ್ �ೕವರ �ೖ�ಗಳ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್�.
22

1:22 ವಚನ 20; ಎ� 2:16-18.
“ಪ�ಶುದಧ್ರು”– ಎ� 1:4; 5:25-27.

“��ೂೕರ್�ಗಳು”– 1 �ೂ�ಂಥ 1:8; �ೂೕ�ಾ 8:33. 23
1:23 “ಆದ�”– �ಲವ� ��ಾವ್�ಗಳು ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�
�ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್. �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾರು ಮತುತ್ ಅವರು ಏನು
�ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು �ವ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವರು ನಂ��ಯ�ಲ್
ಮುಂದುವ�ಯುವದು ಸ�ಾ�ಾನ �ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ��. 1 �ೂ�ಂಥ
15:2; ಇ�ರ್ 3:6,14; 10:38-39; �ೕ�ಾನ 10:27; ಲೂಕ 22:32; 1 �ೕ�ಾನ 2:19.
“�ಂತು �ಥ್ರ�ಾ�ದುದ್”– �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು �ತ್ರ�ಾದ ಅ�ತ್�ಾರದ �ೕ�
���ಾ�ರುತತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 3:11; ಎ� 2:20) ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ದೃಢಪ�ಸುತತ್�. “ಆ�ಾಶದ �ಳ�” ಎಂಬ ಪದವ� “ಭೂ�ೂೕಕದ ಕಟಟ್ಕ�ಯವ��”
ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ �ೂೕಕ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುವ�ಲಲ್ – �ಾಕರ್ 16:15; ಅ��
13:47. ಆದ� �ೌಲನು ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ೂೕಕದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗ�� �ೕ� ಹರ��ೂಂ��
ಎಂಬದನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 24
1:24 “�ಾನು �ಮ�ೂೕಸಕ್ರ ಅನುಭ�ಸು�ತ್ರುವ �ಾ�ಗಳು”– 4:10,18; 2 �ೂ�ಂಥ
1:5-6; ಎ� 3:1,13. ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವದು, �ರ್ಸತ್��ಾ� ಜನರನುನ್ �ಲುಲ್ವದು
ಮತುತ್ ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� �ರ್ಸತ್ನ ಸ�ಯನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು ಪರ್�ಾಸಪಟಟ್ದದ್ರ
ಫ��ಾಂಶ�ೕ �ೌಲ�� ಎದು�ಾದ �ಾ�ಗ�ಾ��. ತನ� �ಾ�ಗಳು ಎದು�ಾದರೂ ಅವನು
ಸಂ�ೂೕ��ದನು �ಾರಣ ಅದು ಅವ�� ಇಷಟ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ರ್ಸತ್��ಾ� ಮತುತ್
ಇತರ��ಾ� ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬ ನಂ�� ಅವನ�ಾದ್�ತುತ್. ಅದನುನ್ ಅವನು
�ರ್ೕಷಠ್ �ೌ�ಾಗಯ್�ಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು – ���ಪ್ 1:29; 3:10. 1 �ೕತರ್
4:13-16 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಉ�ದದುದ್”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಲು�ಯ �ೕ� ಅನುಭ��ದ �ಾ�ಗಳ�ಲ್
�ಾವ��ಾದರು �ಾ� ಉ����ೕ? ಇಲಲ್, ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇಲಲ್. �ೂೕಕದ �ಾಪ
ಪ��ಾರ�ಾಕ್� ಆತನು ಅ�ರ್�ದ ಯಜಞ್ ಅಪ�ಣರ್�ಾ���ೕ? ಇಲಲ್, �ೌಲನು ಇ�ಲ್

ಅದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನ�ಮ್ಲಲ್ರ
�ಾಪಗ��ಾ� ಒಂ�ೕ ಸಲ ಯಜಞ್ವನುನ್ ಅ�ರ್�ದನು, ಅದು ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದದುದ್ ಮತುತ್
�ಾಶವ್ತ�ಾ� ಮು�ದು�ೂೕ�ರುವ�ಾ�� – �ೕ�ಾನ 19:30; ಇ�ರ್ 10:10,14; 1
�ೕತರ್ 3:18. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈಗ ತನನ್ ಸ�ಯನುನ್ ಕಟುಟ್�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
16:18; ಎ� 2:19-22), ಮತುತ್ ಆತನು ತನನ್ �ೕವಕ�� ತ�ೂನ್ಂ�� �ಲಸ �ಾಡುವ
�ೌ�ಾಗಯ್ವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. �ಾಪ�ಂದ ತುಂ�ರುವ ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್
ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಂ�ಗಳು �ಾಗೂ �ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾತ�ಗ�ಾ��. ಇವ�ಗಳು ಇನೂನ್
ಮು��ಲಲ್ ಆದದ್�ಂದ ಇನೂನ್ “ಉ�ದು�ೂಂ��”. ಸ�ಯ ��ತತ್ ತ�ೂನ್ಂ��
�ಾ�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವ �ೌರವವನುನ್ �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ೕವಕ�� �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. 26
- 1:26 ಎ� 3:2-9; �ೂೕ�ಾ 16:25-27.
“�ೕವಜನರು”– �ೂೕ�ಾ 1:7. 27
1:27 “ಮ��ಾ�ಶಯ”– ಎ� 3:8. ಈ ಮ��ಾ�ಶಯಗ�� �ೂೕ���ೂಂಡ�
�ಾನವನು ರೂ�ಸುವ ಪರ್��ಂದು ಆ�ೂೕಚ�ಯ ಪದದ್�ಯು ಬಡತನ�ಕ್
ಒಳ�ಾ�ರುವ�ಾ��.
“�ರ್ಸತ್ನು �ಮಮ್�ಲ್�ಾದ್�”– �ೕ�ಾನ 17:23; �ೂೕ�ಾ 8:9-10; 2 �ೂ�ಂಥ 13:5;
ಪರ್ಕ 3:20.
“ಪರ್�ಾವದ ��ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:18. ಒಂದು�ೕ� �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್�ಲ್
ಇಲಲ್�ಂದ� �ಾವ� ರಕಷ್� �ೂಂದು�ವ� ಮತುತ್ �ೕವರ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೂೕಡು�ವ�
ಎಂಬದನುನ್ ��ೕ�ಸಲು ನಮ� �ಾವ��ೕ ಒ�ಳ್ಯ �ಾರಣಗಳು ಇಲಲ್. 28
1:28 ಅ�� 20:20-24 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಪ�ಣರ್�ಾನ”– �ೕವರು ಅವ�� �ೂಟಟ್ �ಾನ – 1 �ೂ�ಂಥ 1:30; 2:7,10,12,16.
ಅವನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ಾನದ �ಷಯದ�ಲ್ �ಚಚ್ಳಪಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಅವ��
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾನ �ೂ�ಯ� ಎಂದು ಅವನು �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದನು – ವ 9. ಅವ��
ಪ�ಣರ್�ಾನ�ತುತ್ ಆದದ್�ಂದ ಅವ�ಗೂ �ೂ�ಯುತತ್� ಎಂದು ಅವನು ���ದದ್ನು.
ಈ�ನ ��ಾವ್�ಗಳೂ ಅದನುನ್ �ೂಂದಬಹುದು – �ಾ�ೂೕಬ 1:5.
“ಪರ್�ೕಣರು”– 2 �ೂ�ಂಥ 11:2; ಎ� 4:12-15 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಮ�ಾತ್ಯ 5:48; ���ಪ್ 3:12,15; ಇ�ರ್ 6:1; 10:14 ರ�ಲ್ ವಚನಗಳು ಮತುತ್ �ೂೕಟ್ಸ್

�ೂೕ��. 29
1:29 �ೌಲ�� ಎ� 3:20 �ೕವಲ �ಾ�ಾರಣ ��ಾಧ್ಂತ �ಾತರ್�ಾ�ರ�ಲಲ್. �ೕವರ ಶ�ತ್
�ೌಲ�� �ಾಯರ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾತ್ದರೂ ಇದರ ಅಥರ್ �ೌಲ�� ಎಲಲ್ವ�
ಸುಲಭ�ಾ�ದದ್ವ� ಎಂಬದಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಇದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�ತುತ್ – ಬಹಳ
ಶರ್� ಮತುತ್ ಕಷಟ್ ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್�ಾ�� (4:12; ಲೂಕ 13:24; 1 �ೂ�ಂಥ 9:5
ರ�ಲ್ಯೂ ಇ�ೕ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��).

21
2:1 “�ೂೕ�ಾಟ”– 1:29. �ೌಲನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೕ��ಾ�ದದ್ರೂ �ೕ��ಾಗ�
ಇದದ್ರೂ ಅವ��ಾ� �ಾರ್ಥರ್�ಯ ಮೂಲಕ �ೂೕ�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. ಪರ್��ಬಬ್
��ಾವ್�ಯೂ �ರ್ಸತ್�� ಬಹಳ ಅಮೂಲಯ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ��ಾನ್�
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೂೕಕದ ಎದುರು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮವನುನ್ �ೂತುತ್�ೂಂಡನು.
“ಲ����ಯ”– ಪರ್ಕ 3:14. 2
2:2 �ೌಲನ �ಾರ್ಥರ್�ಯ �ಷಯಗಳ ಮ�ೂತ್ಂದು ಉ�ಾಹರ� – 1:9.
“��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ”– ಅ�� 4:36; 9:31; 16:40; �ೂೕ�ಾ 1:12; 15:4; ಎ� 6:22;
���ಪ್ 2:1; 1 �ಸ 2:11-12. �ೌಲನು ಇದನುನ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ೕ� ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು.
“�ರ್ೕ��ಂದ �ೂಂ���ಾ�ದುದ್”– �ೂೕ�ಾ 12:10; ಎ� 4:2-3; ���ಪ್ 2:2.
“��ದು�ೂಂಡು”– �ೌಲನು �ಾವ�ದನುನ್ “��ೕಪ” ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��. �ಾ�ೂೕ 3:13-14; 8:10,19; 16:16 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.
“ಮಮರ್”– �ೕವ�ಂದ ಬರುವ ಪರ್ಕಟ�. ಮ�ಾತ್ಯ 13:11 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“�ೕವರ, ತಂ�ಯ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ”– �ೕವರು ಪರ್ಕ�ಸ� �ೂೕದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಯಲು �ಾ�ಂದಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ – 2 �ೂ�ಂಥ 4:4-6. ಇ�ೕ ಪರ್�ಾರ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್ಕ�ಸ� �ೂೕದ� ಆತನನುನ್ ��ಯಲು �ಾ�ಂದಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್ –
ಮ�ಾತ್ಯ 11:27. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರ ಕು��ಾದ
�ಳುವ��ಯು ಎಲಲ್ವನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂ��ದರೂ ಅ�ಲಲ್ವ�ಗ��ಂತ �ೂಡಡ್

��ೕಪ�ಾ��. ���ಪ್ 3:7-11; �ೕ�ಾನ 17:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 3
2:3 ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ದು�ೂಂ�ದದ್� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾನದ ಮೂಲವ�ನ್ೕ �ಾವ� ��ದವ�ಾ�ರು�ತ್ೕ�. “ಎ�ಾಲ್” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ���.
ಎ�ಾಲ್ �ಾನ �ಾವ��ೕ �ೕ��ಲಲ್�, �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�. ನಮ� ಎ�ಾಲ್ ತತವ್ಗಳು
�ೂ�ತ್ದದ್ರೂ ಮತುತ್ �ೂೕಕದ �ಳುವ��ಯ�ನ್�ಾಲ್ �ಾವ� �ೂಂ�ದದ್ರೂ ಒಂದು�ೕ�
ಆತನನುನ್ ��ದು�ೂಂ�ಲಲ್�ಂದ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂರ�ಯ�ಲ್ರುವವ�ಾ��ದ್ೕ�. 1
�ೂ�ಂಥ 1:20-21 �ೂೕ��. �ಲವರು ಏನನುನ್ ರಕಷ್�� ನ�ಸುವ �ಾನ�ಂದು
�ೕಳು�ಾತ್�ೂೕ ಅದು ಗವರ್ ಮತುತ್ ಅಹಂ�ಾರದ �ಾಗರ್�ಾ���ೕ �ೂರತು ರಕಷ್�ಯ
�ಾಗರ್ವಲಲ್.
“ಅಡ���ೂಂ�ರುವ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾನ ಮತುತ್ �ಳುವ�� ಎಲಲ್�ಗೂ
ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುವ�ಲಲ್, ಅವ�ಗಳು �ಲದ �ೕ� ��ದ್ರುವ�ಲಲ್. ಜನರು ಅಡಕ�ಾ�ರುವ
��ೕಪಗಳನುನ್ ಹುಡುಕುವ �ಾ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಹುಡುಕ�ೕಕು. �ಾ�ೂೕ 2:1-6 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 119 �ೕ �ೕತರ್�ಯು ಒಬಬ್ನು ಪ�ಣರ್ ಹೃದಯ�ಂದ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಳುವ���ಾ� ಹುಡು�ಾಟ ನ�ಸುವದರ �ಾದ�ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಆತನನುನ್
ಅನುಸ�ಸುವವರು ಆನಂದವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. 4
2:4
“ರಂಜ�ಯ
�ಾತುಗ�ಂದ”–ಇತರರನುನ್
(ಮತುತ್
ತಮಮ್ನುನ್)
�ೕಸ�ೂ���ೂಳುಳ್ವವರು
�ಾ�ಾಗಲೂ
ಇ�ದ್ೕ
ಇರು�ಾತ್�.
�ಾನವನು
ಕಂಡು���ರುವ �ಾಗರ್ಗಳು ಮತುತ್ ತತವ್ �ಾಗೂ ಧಮರ್ದ �ಾನ �ಚುಚ್ ಆಕಷರ್ಕ�ಾ�
ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� �ೂೕರುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ನ ನಂ�� ಮತುತ್
ಸತಯ್ದ ಕು��ಾದ �ಳುವ�� ಮತುತ್ ಆತನು �ೂಡುವ �ಾಯರ್ಗಳ ಕು��ಾದ �ಾಸತ್ವವ�
�ಾವ� ತ�ಾಪ್ದ �ಾಗರ್ಗ�� �ೂೕಗದಂ� ನಮಮ್ನುನ್ �ಾಯುತತ್�. 5
2:5 “ಆತಮ್�ಂದ”– 1 �ೂ�ಂಥ 5:3-4. ತನನ್ ಆತಮ್ವ� �ೕಹವನುನ್ �ಟುಟ್ �ೕ�
ಕ�ಗ�� ಪರ್�ಾ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಅವನ �ಾ�ನ
ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಅವನ ಮನಸುಸ್, ಹೃದಯ, ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಅವರ �ೕ� �ಾಗೂ ಅವರ
�ಷಯಗಳ �ೕ� ���ಾ��. �ೌಲನು “�ೂೕ�ದ” –(ಅವರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ದ
�ಾ���ಂದ ��ದು�ೂಂಡ �ಷಯಗಳು) ಸಂಗ�ಗಳು ಅವರು ಉತತ್ಮ��ಸುವ
�ಾದಗ�ಂದ �ೕಸ �ೂೕಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ ��ೕ�ಯನುನ್ ಅವ�� �ೕ�ದವ�.
“ಕರ್ಮ”– 1 �ೂ�ಂಥ 14:40.

“�ರ್ಸತ್ನಂ��ಯ�ಲ್ ದೃಢ�ಾ� �ಂತು”– ವಂ�ಸುವ �ೂೕಧ�ಗಳು ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನ
ಪರ್��ಂದು ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸಲು ಇದು ನಮಮ್ನುನ್ ಬಲಪ�ಸುತತ್� (2 �ೂ�ಂಥ
1:24; ಎ� 6:16; 1 �ೕತರ್ 5:9; 1 �ೕ�ಾನ 5:4). 6
2:6 ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 ರ�ಲ್ “�ರ್ಸತ್ನು” ಮತುತ್ “�ೕಸು” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
ಲೂಕ 2:11 ರ�ಲ್ “ಕತರ್ನು” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಚ��ರ್ಯ ಕು��ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ದದ್ರು. ಅವರು �ಾವ��ೕ
ರಹ�ಾಯ್ಥರ್�ಾದ ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರ�ಲಲ್, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ ಊ�
ಮತುತ್ ಕಲಪ್�ಯ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರ�ಲಲ್. �ೕವ�ಂದ ಅ��ೕಕ �ೂಂ�ದದ್ ಮತುತ್
ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಬಂದ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ �ಾಗೂ �ೕಹದ�ಲ್ ಅವರು
ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು. ನಂ���ಂದ ಅವರು “ಕತರ್ನನುನ್” ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ದದ್ರು
ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಅವ�� ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ�ಸ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವರು ಅದನುನ್
ನಂ�ದದ್ರು �ಾಗೂ ಆತ�� ತಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್�ದದ್ರು. ಈಗ ಅ�ೕ ನಂ���ಂದ ಅವರು
�ೕ�ಸಲು ಮುಂದುವ�ಸ�ೕಕು (2 �ೂ�ಂಥ 5:7).
“ನ�ದು�ೂ�ಳ್�”– ಅಥ�ಾ “ಮುಂ� �ಾ��” – ಎ� 2:10 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 7
2:7 “ಆತನ�ಲ್ �ೕರೂ��ೂಂಡು ಭ�ತ್ವೃ�ಧ್ಯನುನ್ �ೂಂ�”– ಎ� 3:17 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಲವ� �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ಡಗಳು ಅಥ�ಾ ಮರಗ��
�ೂೕ�ಸ ಬಹುದು – ಮ�ಾತ್ಯ 12:33; 13:1-30; �ೕತರ್� 1:3. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಒ�ಳ್ಯ �ಲ�ಾ��ಾದ್� ��ಾವ್�ಗಳು ಆತನ�ಲ್ �ೕರೂ�ರ�ೕಕು. ಅವರು ಈ�ಾಗ�ೕ
�ೕರೂ��ಾದ್�, ಆದ� ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ವೃ�ಧ್�ಾಗು�ಾತ್�. ಅವರು ಕಟಟ್ಡದಂ��ಾದ್�
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅ��ಾಯ�ಾ��ಾದ್� ಅದರ �ೕ� ಅವರು ಕಟಟ್ಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� –
ಎ� 2:19-22; 1 �ೕತರ್ 2:4-5; 1 �ೂ�ಂಥ 3:11.
ಅವರು
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ
“ನಂ��ಯ�ಲ್”–

ಸತಯ್ದ�ಲ್

��ಚ್�ಾಚ್�

ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗ�ೕಕು, ಅದನುನ್ ��ಚ್ಚುಚ್ ದೃಢ�ಾ� ನಂಬ�ೕಕು.
“�ೂತ್ೕತರ್�ಾಡುವದು”– ಎ� 5:4,20; 1 �ಸ 5:18. 8
2:8 “ಎಚಚ್���ಾ��ರ್”– ಅಥ�ಾ “�ಾಗರೂಕ�ಾ��ರ್” – ಅದ�ಕ್ ತಕಕ್ ಅ�ಾಯ
ಅವ�� ಎದು�ಾಗುವ�ಾ�ತುತ್ – ಏ�ಂದ� ಅವರು ಆ�ೂೕಚ�ಯ �ಟಟ್ ಪದದ್��
ಒಳ�ಾಗುವ ಅ�ಾಯವನುನ್ ಎದು�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು. 16-23 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೌಲನು

�ೂ�ೂ�ಸ್ದವರು ಎದು�ಸು�ತ್ದದ್ ಪದಧ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಇಂದೂ
ಜನರು ಅ�ೕ �ೕ�ಯ ಅಥ�ಾ �ನನ್�ಾದ ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು
ಆದ� �ಾವ� ಎಚಚ್���ಂದ ಇರ�ೕ�ಾದದುದ್ ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��. ಪರ್��ಂದು
ತ��ಾ�ನ�ಲ್ಯೂ ಒಂದು �ಷಯ ದೃಢ�ಾ�� – �ಾವ��ೕ ತತವ್�ಾಗ� ಅಥ�ಾ
�ಾ�ರ್ಕ
ಆ�ೂೕಚ�ಯ
ಪದದ್��ಾಗ�
ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್
�ೂರ�ಡುವ�ಾದ� ಅದು ಹುರು�ಲಲ್ದುದ್ ಮತುತ್ ವಂಚ�ಯುಳಳ್�ಾದ್��. ತತವ್�ಾನವ�
ಅ�ವ್ೕಷ��ಾ�ದುದ್ �ಾನವರು ಅದನುನ್ �ಾನ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್�, ಈ ಮೂಲಕ
ಅವರು ಸತಯ್ ಮತುತ್ �ಾಸತ್ವದ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ತಕರ್ �ಾಗೂ �ಾರಣಗ�ಂದ ಪ�ತ್ಹಚಚ್ಲು
ಮುಂ�ಾಗು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಸತಯ್, ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾನವ� ಆತನ�ಲ್
ಅಡಕ�ಾ��. ತತವ್ದ ��ಾನಗಳು �ಾನವರನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ಆತನ ಬ�� ನ�ಸುವ�ಲಲ್.
ಸತಯ್�ೕದವ�
�ಾಸತ್ವ
ಸವ್�ಾವದ
ಪರ್ಕಟ��ಾ��
ಮತುತ್
�ಾನವರು
��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯಸುವ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳು ಅದರ�ಲ್
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ತತವ್�ಾನವ� ಊ��ಾ��. ಅದು ಎಂ�ಗೂ �ಜ�ಾದ �ೕವರ ಬ��
ನ�ಸುವ�ಲಲ್ (1 �ೂ�ಂಥ 1:20-21). �ಜ�ಾದ �ೕವ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕ��
ಸತಯ್�ೕದವ� ನಮಮ್ನುನ್ ನ�ಸುತತ್�. ಹುದು�ಾ� ತತವ್�ಾ�ಗಳು ಒಬಬ್ರ ಸಂಗಡ�ೂಬಬ್ರು
��ಾನ್��ಾರ್ಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ರೂ�ಸಲು ಆಗ� ಇರುವ �ೕ��ಗಳನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್�. ಅವರು ತಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್�ರುವ, ತಮಮ್ �ಾನ�ಕ್ಂತಲೂ ಉನನ್ತ�ಾ�ರುವ
�ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಅವರು �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರ �ಾನ�ಾ�ರುವ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು (1 �ೂ�ಂಥ 1:24), ನ�ಮ್ದು�ನ�ಲ್ �ಲುಲ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನ�ಲ್�ೕ �ಾನ
ಮತುತ್ �ಳುವ��ಯ ಎ�ಾಲ್ ��ೕಪಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೂಂದು�ತ್ೕ�. ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
“ತತವ್�ಾನ” ಎಂಬ�ಾ� ಒಂದು ಸಲ �ಾತರ್�ೕ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದು ಆಸ�ತ್ಕರ
�ಷಯ�ಾ��. ಇ�ರ್ಯ ಮತುತ್ �ರ್ೕಕ್ ಸತಯ್�ೕದಗಳ�ಲ್ಯೂ “ತತವ್�ಾನ” ಎಂಬ
ಪದವನುನ್ �ೕವಲ ಒ�ಮ್ �ಾತರ್�ೕ ಬ�ಯ�ಾ�� (ಅ�� 17:18), ಆದ� ಮ�ೂತ್�ಮ್
ಪ�ಾರ್ಯ ಪದದ ಮೂಲಕ �ಾ���ೂಂ�� – 1 �ೂ�ಂಥ 1:20. ಈ �ೕ� ಸತಯ್�ೕದದ
ಗರ್ಂಥಕತರ್�ಾ�ರುವ
�ೕವರು
ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾನದ
�ೕತರ್ದ�ಲ್
ತತವ್�ಾನವ�
ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದುದ್ ಎಂಬದನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ���ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ� �ೕವರು
ಏನ�ಾನ್ದರೂ ಕ�ಗ��ದ� ಅಥ�ಾ ಅದರ ಸಮಮ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡಲು �ಫಲ�ಾದ�,
�ೕವರು ನಮ� ಕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬಹಳ�ಾ� ಬಯಸುವ �ಷಯಗ�� �ೂಡು�ಯನುನ್
�ೂಡಲು ಅವ�ಗ�� ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ರ�ೕಕು.

“�ಮಮ್ನುನ್

ವಶ�ಾ��ೂಳುಳ್ತತ್�”–

ಅಥ�ಾ

�ರ್ೕಕ್

ಪದವನುನ್

“�ೕವ�

��ಕ್�ೂಳುಳ್ವಂ�
�ಾಡುವವ�”
ಅಥ�ಾ
“�ಮಮ್ನುನ್
ಬಂ���ೂಳುಳ್ವವ�”
ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು.
“ಮನುಷಯ್ರ ಸಂಪರ್�ಾಯಗಳು”– �ೂ�ೂ�ಸ್ಯ�ಲ್ �ರ್ೖಸತ್�� �ೂಂದ� �ಾಡು�ತ್ದದ್
ತತವ್�ಾನವ� �ಾನವ ಸಂಪರ್�ಾಯಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ತುತ್ (�ಾತುಗಳು ಅಥ�ಾ
ಬರವ��ಗಳು) ಮತುತ್ �ಲವ� ಮೂಲಭೂತ �ಾಠಗಳನುನ್ �ಾನವರು �ೂೕಕ�ಂದ
ಕ�ತು�ೂಂ�ರುವ�ಾ� ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಆ ತತವ್�ಾ�ಗಳು �ಾಯರ್ಗಳ
�ಾರ್ಥ�ಕ �ಷಯಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ರು (ಆದ� ನಮ� ಆಳ�ಾದ
�ಳುವ���� ಎಂದು �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು). ಅವರ ತತವ್�ಾನವ� �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�
ಆ�ಾರ�ಾ�ರ�ಲಲ್, ಆದದ್�ಂದ ಅವ� “�ಾ��ಾದ ವಂಚ��ಾ�ದದ್ವ�”. ಅವ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರ�ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ �ಜ�ಾದ �ಾನವನುನ್ �ೕ���ೂಂ�ರ�ಲಲ್.
ಆದದ್�ಂದ ಅದು ತ�ನ್ಂದ �ೂಡಲು ಆಗ� ಇರುವದನುನ್ �ೂಡುವ�ಾ� �ಾ�ಾದ್ನ
�ಾಡು�ಾತ್ ಇತುತ್. ಆ�ನ ಸತಯ್�ಾ�ದದ್ �ಾ� ಈಗಲೂ ಅದು ಸತಯ್�ಾ��. �ಲವ�
ಸಂಪರ್�ಾಯಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾರ್�ೕನ�ಾದ �ಾ�ರ್ಕ ಬರವ��ಗಳುಲ್ ಅಥ�ಾ ಶುದಧ್�ಾದ
�ಾನವನ ಕಲಪ್�ಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ ಅ�ೕಕ ತತವ್�ಾನಗಳು ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಕ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಇ�. �ೕವರ �ಾನ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅವ�ಗಳು
��ಟ್ರುವದ�ಂದ, ಆ ಪದದ್�ಗ�ಲಲ್ವ� ಅಥರ್�ೕನ ಮತುತ್ ವಂಚ��ಾ��. 9
2:9 1:19 �ೂೕ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು�ರ್ಸತ್ನು, ಇ�ೕ ಜಗ�ತ್ನ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾದ
ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವರ ಪರ್�ರೂಪ ಎಂಬ�ಾ��. �ೖ�ೕಕ ಸವ್�ಾವದ ಎ�ಾಲ್
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯು ಆತನ �ೕಹದ�ಲ್ ���ಾ��. ���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ 2:11 ರ
�ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 10
2:10 ��ಾವ್�ಗಳು “�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ಾದ್�”, �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ ಆತ�ೂಂ��
ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 17:20-23; �ೂೕ�ಾ 6:5; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13; ಎ�
1:4,7,11,13. ಆದದ್�ಂದ ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ, �ಾನವ�ಳಳ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ�ಕ್ ಏ��ಾಲ್ �ೕಕು
ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ಆತನ�ಲ್ ಅವರು �ೂಂದುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರು ಅವ��
�ೂ�ಟ್ರುವ “ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯು” ಖಂ�ತವ�, ಪ�ಣರ್�ಾದ �ೖ�ೕಕ�ಯಲಲ್. �ಾನವ��
�ೕವ�ಾಗಲು ಮತುತ್ �ೕವರ ಎ�ಾಲ್ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್ಲು ಎಂ�ಗೂ
ಆಗುವ�ಲಲ್ (ಆ� 1:26; �ೕತರ್� 9:20; ��ಾಯ 40:6-8,12-26 �ೂೕ��). ಆದ�
�ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಪ�ಣರ್�ಾದ ಕೃ�, ಶ�ತ್ �ಾಗು �ಾನವನುನ್

�ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಅವರು ಇದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ೕ�ತಗ��
ಅಳವ���ೂಳಳ್�ೕಕು �ಾಗೂ ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೕ�ಾನ 1:16-18; ಎ�
3:19; 5:18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ರಸುಸ್”– ಎ� 1:20-23; ���ಪ್ 2:9-11. 11
2:11 “ಸುನನ್�”– ಸುನನ್�ಯು ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುವ �ಾ�ರ್ಕ ಸಂಪರ್�ಾಯದ �ಜ�ಾದ
ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಥರ್ದ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 2:28-29; ���ಪ್
3:3 �ೂೕ��. ಶ�ೕರವನುನ್ (�ರ್ೕಕ್ ನ�ಲ್ “�ಾಕ್ಸ್ರ್” – �ೂೕ�ಾ 7:5 ರ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��) �ಾವ �ಧದ�ಲ್ಯೂ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅದು
�ಾಯ�ೕ�ೕಕು, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ �ಾಯುವ ಮೂಲಕ ಅದನುನ್
ಮರಣ�ಕ್ ಒ�ಪ್��ಾದ್�. ಅದ�ೂಂ�� ��ಾವ್�ಗ�� �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್ದ �ಾ�
ಆತನು �ಾ��ಾದ್� – 3:3; �ೂೕ�ಾ 6:6; 7:17; 8:9. ಅವ�� �ೂಸ ಹೃದಯ, �ೂಸ
ಸವ್�ಾವ �ೂ�ಯುತತ್�; ಅವರು ಹ�ಯ �ೕವನ�ಂದ �ೕಪರ್ಡು�ಾತ್� – 3:9-10; 2
�ೂ�ಂಥ 5:17. ಇದರ ಅಥರ್ ಹು�ಟ್�ಂದ ಅವ�ೂಳ� ಬಂ�ರುವ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವವ�
��ಕ್�ಯ�ಾ� ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ 7:17-18; ಗ�ಾ 5:17. 12
2:12 “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಹೂಣಲಪ್�ಟ್�ದ್ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 6:3-4
�ೂೕ��.
“ಆತ�ೂಂ�� ಎದುದ್ ಬಂ��ದ್ೕ�”– ಎ� 2:6.
“�ೕವರ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ”– �ೂೕ�ಾ 4:20-21,24 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾ�ೕ�ಕ ಮರಣ�ಂದ ಎ�ಬ್ಸುವ ಮೂಲಕ ತನನ್
ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ��ದ �ೕವರನುನ್ �ಾವ� ನಂಬು�ಾಗ, ಆತನು ನಮಮ್ನೂನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಮರಣ�ಂದ ಎ�ಬ್ಸು�ಾತ್�. �ೕ�ಾನ 5:24; �ೂೕ�ಾ 10:9-10 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 13
2:13 “ಸತತ್ವ�ಾ�ದದ್ . . . ಬದು���ಾದ್�”– ಎ� 2:1,5. 14
2:14 – ಎ� 2:15.
“ಕಷ್��”– 1:14; ಎ� 1:7.
“ನಮಮ್ �ೕ� �ೂೕ�ಾ�ೂೕಪ�”– �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಜನ�� �ರುದಧ್�ಾ�ತುತ್

�ಾಕಂದ� ಎಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಉಲಲ್ಂ���ಾದ್�, ಆದದ್�ಂದ
ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� �� �ಾಗೂ ಮರಣವನುನ್ ��ಸುವ�ಾ�ತುತ್ – ಗ�ಾ 3:10; �ೂೕ�ಾ
3:19; 4:15; 7:12-14.
“�ಲು�� ಜ�ದು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ �ಾಥ್ನವನುನ್ ��ದು�ೂಂಡನು ಮತುತ್
�ಾಪ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ��ಸುವ ಎ�ಾಲ್ �� ಮತುತ್ �ಾಪವನುನ್
ಅನುಭ��ದನು – ಗ�ಾ 3:13. ಆತನು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಾಪದ ಅ�ಯ�ಲ್ ಸತುತ್�ೂೕದನು
ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಆತ�ೂಂ�� ಸತುತ್ �ೂೕದರು (�ೕವರ ದೃ�ಟ್�). ಅವರು
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ಾ�� ಸತತ್ವ�ಾದ �ಾರಣ, ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಸಹ ಅವರ �ಾ�� �ಲು��
�ಾಕಲಪ್�ಟ್� �ಾಗೂ ಸತುತ್ �ೂೕ�� – �ೂೕ�ಾ 7:1-6. 15
2:15 “�ೂ�ತನಗಳು ಅ��ಾರಗಳು”– �ೖ�ಾನನು ಮತುತ್ ಇತ� ದುಷಟ್ ಶ�ತ್ಗಳು
ಎಂಬದು �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ಾ�� (ಎ� 6:12). �ಲು�ಯ ಮೂಲಕ ಇವ�ಗಳು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾಶ�ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದವ� – ಲೂಕ 22:53. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ತನನ್ �ಲು� ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಮೂಲಕ ಅವ�ಗಳ �ೕ� ಜಯ �ೂಂ�ದನು ಮತುತ್
ತನನ್ ಜನರನುನ್ ಅವ�ಗಳ ಬಂಧನ�ಂದ ���ದನು – �ೕ�ಾನ 12:31; ಇ�ರ್ 2:14-15.
16-23

2:16-23 ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ತಮಮ್ “ರಂಜ�ಯ �ಾತುಗಳ” (ವ 4) ಮೂಲಕ
�ೂ�ೂ�ಸ್ಯವರನುನ್ ವಂ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದ �ಲವ� ��ಾನಗಳ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು ಈಗ
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 16
2:16 “�ಾರೂ”– ಇ�ಲ್ ಅವನು ಇನೂನ್ “ಆ�ಾರೂಪ�ಾ�ದದ್ ಪತರ್” –(�ೕ�ಯ
ಧಮರ್�ಾಸ�) ವ 14 ಅನುಸ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ �ಹೂದಯ್ರನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
“�ಂದು ಕು�ಯುವದು”– �ಾಜಕ 11:1; �ಾಕರ್ 7:18-19; ಅ�� 10:9-16;
�ೂೕ�ಾ 14:1-4 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“ಹಬಬ್”– ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ಹೂದಯ್ರು ಆಚ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ ��ೕಷ �ನಗಳು
ಮತುತ್ �ಾಲಗ�ಾ��. ��ಾವ್�ಗಳು ಈಗ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಅಂಥ �ಯಮಗ��
ಅ�ೕನ�ಾ�ಲಲ್. �ೂೕ�ಾ 14:5-8; ಗ�ಾ 4:10-11 ರ�ಲ್ “ಸಬಬ್ತ್” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��. ಈ �ಯಮಗಳು ಆ�ಾರೂಪ�ಾ�ದದ್ ಪತರ್ದ �ಾಗ�ಾ�� ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಲು�� ಜ���ಾದ್� – ವ 14. 17

2:17 “�ಾ�”– ಇ�ರ್ 8:5; 10:1.
“�ಾಯರ್ಗಳು”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ��ಗಳು ಮತುತ್ �ಯಮಗಳು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
�ೂ�ಯುವ ಆ�ಮ್ೕಕ ಸತಯ್ಗಳ �ಾ�ಾ�ತರ್ಗ�ಾ��. 18
2:18 �ೌಲನು ಈಗ ಮ�ೂತ್ಂದು ಅ�ಾಯದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�.
�ೂ�ೂ�ಸ್ಯ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು ತ�ಾಪ್ದ �ಾ�ರ್ಕ �ಾ�ಯ�ಲ್ದದ್ರು. ಅವರು
�ಾವ�ದನುನ್ ತಮಮ್ �ೕನ� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್�ೂೕ ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್
ಗ�ರ್ಷಠ್�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕವದೂತರನುನ್ ಆ�ಾಧ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಈ ಆ�ಾಧ�
ಮತುತ್ ಅವರು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ �ೕನ� �ೂ��ೂ��ಾ� �ಾಗು�ಾತ್ ಇದದ್ವ�.
ಅವರು ಬಹುಶಃ ಈ �ೕ� �ಾದ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು: �ಾನವರು �ೕರ�ಾ� �ೕವರ ಬ��
�ೂೕಗ�ಾರರು – ಆತನು ಅವ��ಂತ ಬಹಳ ಉನನ್ತದ�ಲ್�ಾದ್�, ಬಹಳ �ೕ��ಾದ್�,
ಆತನನುನ್ ತಲುಪಲು ಆಗುವ�ಲಲ್; ಆದದ್�ಂದ �ಾನವರು ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳ ಮೂಲಕ
�ಾತರ್�ೕ ಆತನನುನ್ ಆ�ಾಧ� �ಾಡ�ೕಕು, �ೕವದೂತ�ೕ ಆ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗ�ಾ��ಾದ್�.
�ಲವ� �ಾ�ರ್ಕ ಜನರು ಇಂದು ಅ�ೕ �ಾದವನುನ್ ಮಂ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� �ೕವದೂತರನುನ್
ಅಥ�ಾ �ೕವದೂತರ ಮೂಲಕ ಆ�ಾಧ� �ಾಡುವ ಬದಲು ಅವರು “�ೕವಜನ�ಂದು”
ಕ�ಯುವ ಮೃತಪಟಟ್ವರನುನ್ �ೌರ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರು ಅವರನುನ್ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗ�ಂದು
ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಪರ�ಾ� �ೕವರನುನ್ �ೕ��ೂಳುಳ್ವಂ� ಅವ�� ಮನ�
�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಇದಲಲ್� ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾದ ��ಧ “�ೕವರುಗಳನುನ್” ಆ�ಾ�ಸುವ
ಇನೂನ್ ಅ�ೕಕ ಜನ��ಾದ್�. ಇ�ಲಲ್ವ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ�� �ಾಗೂ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
ಪರ್ಕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಆತನ �ತತ್�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗ�ಾ�� – ��ೕ 20:1-6;
�ೕ�ಾನ 14:6; 1 �� 2:5; ಇ�ರ್ 10:19-22.
“�ರುದು”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:24; 2 �� 2:5 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳು �ಾವ�
ಓಡು�ತ್ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ ಓಟದ�ಲ್ �ೕಳುವಂ� �ಾಡಲು �ಾ�ಗೂ ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರದು.
ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಅವ�ಾಶ �ೂಟಟ್� �ರುದು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ �ರುದು
ಪ�ಯುವ ಅವ�ಾಶವನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
“ಅ� �ನಯ”– ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಉಂಟು�ಾಡುವಂಥ �ನಯವಲಲ್.
“ಉ�ಬ್�ೂಳುಳ್ವದು”– ಇದು ಅ� �ನಯದ ಫ��ಾಂಶ�ಾ��. ಅಂಥ �ನಯವ�
�ಾಶನವನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ ಗವರ್�ಾ��.

“�ಾರ್ಪಂ�ಕ ಬು�ಧ್”– ಶ�ೕರ, ಅ��ೕಯ ಸವ್�ಾವದ ಬು�ದ್ – �ೂೕ�ಾ 8:5-7
�ೂೕ��. ಇ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಜನರು ತಮಮ್ �ಾಪಸವ್�ಾವದ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್�ಾದ್�
ಮತುತ್ ಅವರ ಆ�ಾಧ�, ಧಮರ್ ಮತುತ್ ತತವ್�ಾನ ಅದ�ಂದ�ೕ ಬಂದ�ಾದ್��, ಆದ�
ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ ಬಹಳ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಂದು ಅಂದು�ೂಂ��ಾದ್�. 19
2:19 “�ರ�ಸ್ನ �ೂಂ��ಯನುನ್ �ಟಟ್ವ�ಾ��ಾದ್�”– NIV ಯ�ಲ್ ಇದನುನ್
“�ರ�ಸ್�ೂಂ�� ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಕ�ದು�ೂಂ��ಾದ್�” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��.
ಇದು ಅ�ಾವಶಯ್ಕ �ಾಗು �ಾ� ತ�ಪ್ಸುವ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ��. ಇದು ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ�
ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಒ�ಮ್ �ರ�ಸ್� (�ರ್ಸತ್��) �ೂಂ���ಾ�ದದ್ರು, ಆದ� �ೕ�ೂೕ
�ೂಂ��ಯನುನ್ ��ಟ್�ಾದ್�. ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಬರಹ�ಾರ�� ಇದು ಯುಕತ್ ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಈ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಬಹುಶಃ “�ರ�ಸ್�ೂಂ�� �ೂಂ���ಾ�ಲಲ್”
ಅಥ�ಾ “�ರ�ಸ್ನ ಐಕಯ್�ಯ�ಲ್ ಇಲಲ್” –(�ರೂಸ�ೕಮ್ �ೖಬಲ್) ಎಂಬ�ಾ�
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ೕ�ಾ��. �ೂ�ೂ�ಸ್ಯ�ಲ್ದದ್ ಸುಳುಳ್ �ಾ�ರ್ಕ �ೂೕಧಕರು �ರ್ಸತ್ನ
�ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ ಇರ�ಲಲ್. ಆತನ �ೂೕಧ� ಅವರ �ೕ�ತಗಳ �ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡು�ಾತ್
ಇರ�ಲಲ್. ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ಅವರು �ಾ� ತ�ಪ್ದದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅವರು �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ
�ಂ�ಾಲಕರು ಎಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು, ಆದ� ತಮಮ್ �ೂೕಧ�ಗ�ಂದ ಆತನ
�ಂ�ಾಲಕರಲಲ್ ಎಂದು �ರೂ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.
“ಅ�ವೃ�ಧ್”– ಎ� 4:16. 20
2:20 “�ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಸತತ್ವರು”– �ೂೕ�ಾ 6:6,8; ಗ�ಾ 2:20. “ಮನುಷಯ್ಕ�ಪ್ತ
ಆ�ಗಳು” (ವ 8; ಗ�ಾ 4:3) – �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ ಸೃ�ಟ್� ಸಂಬಂ�ಸ�
ಹ�ಯ ಸೃ�ಟ್� ಸಂಬಂ��ರುವ �ಾಯರ್ಗಳು. 21-22
2:21-22 �ಲವರು ಆಗ (ಮತುತ್ ಈಗ) ಆ�ೂೕ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ನುನ್ವದು,
ಕು�ಯುವದು ಇ�ಾಯ್� �ಷಯಗಳ ಕು��ಾದ �ಯಮಗಳು �ಾಗು ��ಗಳು ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕ�ತದ ಪರ್ಮುಖ �ಾಗ�ಾ��. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳ �ಾ�� ಸ�ತ್�ಾದ್�. 23
2:23 “�ಾಮ�ೕಯ �ಾನ”– ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಬಹು�ೕಕ ಜನರನುನ್ ತೃ�ತ್ಪ�ಸಲು
ಇದು �ಾಕು. �ೕವ�ಂದ �ೂರಕುವ �ಜ�ಾದ �ಾನ ಅವ�� ಇಲಲ್, ಅದನುನ್ �ೂಂದಲು
ಅವರು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದೂ ಇಲಲ್.
“ಸವ್-ಆ�ಕ್ಯ ಆ�ಾಧ�”– ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ ಆ�ಾಧ�

�ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೕವರು �ೕ��ರುವ ��ಾನಗಳನುನ್ �ರಸಕ್�ಸು�ಾತ್�.
ಮ�ಾತ್ಯ 15:7-9; �ೕ�ಾನ 4:23-24; ��ೕ 20:1-6; �ೕತರ್� 29:2; �ಾ�ೂೕ
14:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಾ�ೕ�ಕ ಇ�ಛ್ಗಳು”– �ೕಹವನುನ್ ದಂ���ೂಂಡ� ಮತುತ್ �ಲವ� ತಪ�ವ್ೕ
�ಾಯರ್ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗುವಂ� �ಾ�ದ� �ಾವ� ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾಗಬಹುದು ಎಂದು �ಲವರು
ಅಂದು�ೂಂ��ಾದ್�. �ೕಹದ ಸವ್�ಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ ಅ�ೕನ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಒ�ಳ್ಯದು
(1 �ೂ�ಂಥ 9:27). ಆದ� ಇದನುನ್ �ಾ�ಸಲು �ಾನವರು ಅನುಸ�ಸುವ
�ಾಗರ್ಗ�ಲಲ್ವ� ಒ�ಳ್ಯದಲಲ್. ಅದ� ಅವ�ಗಳು �ಾತರ್ ಅಥ�ಾ �ೌಲನು ಇ�ಲ್
���ರುವ �ಷಯಗಳು �ಾತರ್, �ಾರನೂನ್ ಆ�ಮ್ೕಕನ�ಾನ್� ಅಥ�ಾ ತನನ್ �ಾಪದ
ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಜ�ಸುವವನ�ಾನ್� �ಾಡುವ�ಲಲ್. ಇದನುನ್ �ಾಡಲು ಒಂ�ೕ ಒಂದು
�ಾಗರ್��, ಅದು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ. �ೌಲನು ಈ
�ಷಯವನುನ್ ಮುಂ�ನ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ����ಾದ್�.

31-2
3:1-2 “�ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಎ�ಬ್ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು”– 2:13; �ೂೕ�ಾ 6:4-5; ಎ� 2:4-6.
��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ಪರ್��� ಮತುತ್ ಬದ�ೕ ವಯ್�ತ್�ಾ�ರುವ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಮೃತಪ�ಟ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್�ೕ ಎ�ಬ್ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್�. ಅವರು ಆತನನುನ್
ನಂ���ಂದ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ಾಗ ಮತುತ್ �ೂಸ�ಾ� ಹು�ಟ್�ಾಗ ಇದು ಸ�ೕವ�ಾದ
ಅನುಭವ�ಾಗುತತ್� – �ೕ�ಾನ 1:12-13. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತಂ�ಯ
ಬಲಗ�ಯ�ಲ್�ಾದ್� – ಎ� 1:20; ���ಪ್ 2:9; ಇ�ರ್ 1:3. ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಮತುತ್ ಬಯ�ಗಳು ಅದರ �ೕ��ೕ ಇರ�ೕಕು. ಆತ�� �ೕಗಯ್�ಾದ
ಪ�ಶುದಧ್ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸಲು ಇ�ೂಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಾ��. ���ಪ್ 4:8; �ೂೕ�ಾ
8:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೕ�ನವ�ಗಳು”– ಇವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಯರ್ಗಳು, ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾಯರ್ಗಳು, �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್, �ಜ�ಾದ �ಾನ, ಆತನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಮ� �ೂ�ಟ್ರುವ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು (ಎ� 1:3). �ಾವ� ನಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು,
ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್ ಬಲ�ಂದ ಆ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಹುಡುಕುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಸತತ�ಾದ
ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಂ�ೂೕಷ, ಭರವ�, ಶ�ತ್, ಪ�ಶುದಧ್� ಮತುತ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ

�ಳವ��� ಇ�ೂಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಾ��. 2
3:2 “�ರ್ೕ�”– ಅಥ�ಾ “ಮನಸುಸ್” –ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ.
“ಭೂಸಂಬಂಧ�ಾದವ�ಗಳು”– ���ಪ್ 3:19; 1 �ೕ�ಾನ 2:16-17. 3
3:3 “ಸ�ತ್ರ�ಾಲ್”– �ೂೕ�ಾ 6:2-4,8; ಗ�ಾ 2:20.
“�ೕವ”– �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� �ೂ�ಟ್ರುವ �ೂಸ�ಾದ, ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನ.
“ಮ��ಾ��”– ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾ�ಂದಲೂ ಅದನುನ್ �ೂೕಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್,
ಅದನುನ್ �ಾಳ �ಾಡಲು �ಾವ �ೖ�ಯೂ ಅದರ ಹ�ತ್ರ�ಕ್ ಬರ�ಾಗುವ�ಲಲ್
(�ೕ�ಾನ 10:28-29). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಈ ��ೕಪವ� ದೂರದ�ಲ್ರುವಂ�
ಅ�ನ್�ದರೂ, ಅದು ಬಹಳ ಸ�ೕಪದ�ಲ್� ಮತುತ್ ಅತಯ್ಂತ ಸುರ�ತ�ಾ��. 4
3:4 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕವ�ಾ��ಾದ್� – ಅಂದ�, ಅವರು ಈ
�ೂಸ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವವನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಆತನು ಅವರ�ಲ್�ಾದ್�
(1:27; �ೕ�ಾನ 11:25; �ೂೕ�ಾ 8:9-10; 1 �ೕ�ಾನ 5:11-12,20). ಅವರು
ಆತ�ೂಂ�� ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 17:20-23), ಮತುತ್ ಆತನ �ೕವವ� ��ಾವ್�ಗಳ
�ೕಹದ ಮೂಲಕ ಹ�ಯುತತ್�.
“ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�”– 1 �� 6:14; 2 �� 4:1,8; �ೕತ 2:13; ಇ�ರ್ 9:28; 1 �ೕತರ್ 5:4; 1
�ೕ�ಾನ 2:28; 3:2.
“ಪರ್�ಾವದ�ಲ್”– �ೕ�ಾನ 17:24; �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:17-18; 1 �ೕ�ಾನ 3:1-3.
5

3:5 “�ಾ���”– �ೌಲನು 1-4 ವಚನಗಳ�ಲ್ ನಮ� ���ರುವ �ೂಡಡ್ ಸತಯ್ಗಳ

ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಈ ಆ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 12:1; ಎ� 4:1; 5:1
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂಸ �ೕವವನುನ್
�ೂ�ಟ್ರುವದ�ಂದ, ಅವ�� ಮ��ಾಥರ್�ಾದ ಭ�ಷಯ್ ಇರುವದ�ಂದ, ಅವರು ಅದ�ಕ್
ತಕಕ್ �ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಅವರು ತಮಮ್ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ �ಾಪ �ಾಡುವದನುನ್
�ಟುಟ್ �ಡ�ೕಕು. ಇದು �ಾಧಯ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ�� (ಆದ� �ಾವ� ನ�ಮ್ಳ�ರುವ
�ಾಪದ ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ಮೂರ್ಲ �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್). ಒಂದು�ೕ� ಇದು
�ಾಧಯ್�ಲಲ್�ಂದ�, �ೌಲನು �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ�ಯ ಮೂಲಕ ಇದನುನ್ �ಾ�� ಎಂದು
��ಾವ್�ಗ�� �ೕಳು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. ಅವರು ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ಾವ��ೕ ��ಾನಗಳ

ಮೂಲಕ ಇದನುನ್ �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ (2:23). ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು, ಆತನ ಆತಮ್ನು
�ೂಡುವ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಡಬಹುದು. �ೂೕ�ಾ 8:4,13,14;
ಗ�ಾ 5:22-25; ಎ� 3:16-20 �ೂೕ��.
“ಸದಸಯ್ರು”– �ೕಹದ �ಾಗಗಳು. �ೌಲನು ಈಗ ��ಸುವ �ಾಪಗಳು ನಮಮ್
ಹು�ಟ್�ೂಂ�� ಬರುವ ಕಣುಣ್ಗಳು, �ೖಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾಲುಗಳು �ೕಹ�ಕ್ �ೕ�ರುವದ�ಂದ
ನಮಮ್ ಸವ್�ಾವಗ�� ಹ�ತ್ರದ ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್ವ�ಗ�ಾ��. ಅವ�ಗ�ೂಂ�� ಗಂ�ೕರ�ಾ�,
ಕರ್ಮ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಮ�ಾತ್ಯ 5:29-30 �ೂೕ��.
“ದು�ಾ�”– ಅಥ�ಾ “ಅ�ಆ�”, “ಅ��ಾ� ಬಯಸುವದು” – ಈ �ಾಪವ� �ರ್ೖಸತ್ರ
ನಡು�ಯೂ ಅತಯ್ಂತ �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ�ಾದ್��.
“�ಗರ್�ಾ�ಾಧ�”– ಎ� 5:5. �ೂರ�ರುವ �ಗರ್ಹಗಳಂ��ೕ ಹೃದಯದ�ಲ್ರುವ
�ಗರ್ಹಗಳೂ ಅಸಹಯ್ ಮತುತ್ �ಾಶಕರ�ಾ��. ���ಕ್ೕಲ 14:3-4 �ೂೕ��. 6
3:6 “�ೂೕಪ”– ಎ� 5:6; �ೂೕ�ಾ 1:18; �ೕತರ್� 90:7-11; ಸಂ�ಾಯ್ 25:3.
“ಅ��ೕಯ�ಾದ ಮಕಕ್ಳು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅ��ೕಯರು, ಅ��ೕಯ��ಂದ ಕೂ�ರುವ
ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವರು �ಾಗೂ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವವರು. 7
- 3:7 ಎ� 2:1-3; �ೂೕ�ಾ 3:9-19. 8
3:8 “�ಸಜರ್�”– ಎ� 4:22-32. 9
3:9 “ಸು�ಾಳ್ಡ�ೕ��”– ಎ� 4:25; �ೕತರ್� 15:2; �ಾ�ೂೕ 12:22. 10
3:10 ಧ���ೂ�ಳ್� – ಜನರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡು�ಾಗ (ಮ�ಾತ್ಯ 3:2) ಮತುತ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ಾಗ ಅವರು ಹ�ಯ �ೕವನ �ೖ�ಯನುನ್ �ಸ�ರ್�
�ೂಸದನುನ್
ಧ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�.
ಅವರು
�ೂಸ
ಸವ್�ಾವವನುನ್
ಸಂ�ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�, ಅವರು ನೂತನ�ಾಗು�ಾತ್� – 2 �ೂ�ಂಥ 5:17. ಆ �ೂಸ
ಸವ್�ಾವವ� �ೕವರ “�ಾರೂಪಯ್�ಾ��” – ಅಂದ� ಅದು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ��, ಪ�ಶುದಧ್�ಾ��
ಮತುತ್ �ೕ�ಯುಳಳ್�ಾದ್�� (ಎ� 4:22-24). ಇದು ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� ಅವರ �ಾಪ
ಸವ್�ಾವದ �ೂ��ೂ�ಯ�ಲ್ �ಾಗುತತ್� – ಗ�ಾ 5:16-17; �ೂೕ�ಾ 7:14-25.
ಆದದ್�ಂದ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು ತನನ್ ಹ�ಯ ನಡ�ಯ ತಪ�ಪ್ಗಳು, �ಾಪಗಳು, �ಟಟ್
ಅ�ಾಯ್ಸಗಳು, ದುಷಟ್ ಬಯ�ಗಳು ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್ ಬ�ಹ���ೂಳಳ್�ೕಕು. ಅವ�ಗಳನುನ್
ಬ�ಹ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಸ�ರ್ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ �ಾ�ಸ�ೕಕು. 11

3:11 ಗ�ಾ 3:28.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�ಲಲ್ರು �ೂಸ
ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಎಲಲ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಐಕಯ್�ಾ�ರು�ಾತ್�.
�ೕವರು �ಾವ��ೕ �ೕದ �ಾಡ� ಇರು�ಾಗ �ರ್ೖಸತ್ರೂ �ಾಡ�ಾರದು. 12
3:12 “�ೕವ�ಂದ ಆ���ೂಂಡವರು”– 2 �ೂ�ಂಥ 6:16-18; 1 �ೕತರ್ 2:9-10.
“ಪ�ಶುದಧ್ರು”– �ೕ�ಾನ 17:17-19 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“�ರ್ಯರು”– ಎ� 1:5; 3:18-19; 5:25-26; 1 �ೕ�ಾನ 3:1.
“ಕ�ಕರ ದ� . . . �ೕಘರ್�ಾಂ�”– ���ಪ್ 2:1; ಗ�ಾ 5:22-23. 13
- 3:13 ಎ� 4:32; ಮ�ಾತ್ಯ 6:12,14. 14
3:14 “ಧ���ೂ�ಳ್�”– ಅಥ�ಾ “�ಾ��ೂ�ಳ್�” – �ೂೕ�ಾ 13:14.
“ಎ�ಾಲ್ದರ �ೕ� �ರ್ೕ�”– �ೕ�ಾನ 13:34; �ೂೕ�ಾ 12:10; 1 �ೂ�ಂಥ 13;
ಎ� 4:2; ���ಪ್ 2:2; 1 �ೕ�ಾನ 3:18; 4:7-8. �ರ್ೕ��ಂದ �ಾತರ್�ೕ ��ಾವ್�ಗಳ
ನಡು� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ ಐಕಯ್�ಯನುನ್ ���ೂ�ಸಲು �ಾಧಯ್. �ರ್ೕ��ಲಲ್� �ೂೕದ�
�ಾವ್ಥರ್ಪರ ಆ�ಾಂ�, ಜಗಳ, ��ಾತ್ಟ ಇ�ಾಯ್�ಗಳು ಇರುತತ್�. 15
3:15 “�ೕವರ ಸ�ಾ�ಾನ”– �ೕ�ಾನ 14:27; ���ಪ್ 4:6-7. ಸ�ಾ�ಾನವ� ನಮಮ್
ಹೃದಯಗಳ �ಂ�ಾಸನದ �ೕ� ಕೂರ�ೕಕು ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ರ್�ಗ��
�ಾಗರ್ದಶರ್ನವನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು. ನಮಮ್ ಆಂತಯರ್ದ ಸ�ಾ�ಾನ�ಕ್ �ೂಂದ� �ೂಡುವ,
ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವ, ನಮಮ್ನುನ್ �ೂಂದಲ �ಾಗೂ �ಾಬ�ಗ�� ಒಳಪ�ಸುವ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾವ� ಎಂ�ಗೂ �ಾಡ�ಾರದು. ಹೃದಯದ�ಲ್ರುವ ಸ�ಾ�ಾನವ�
�ೂೕಮಲ�ಾದ ಹೂ�ಾ��, �ಾಪವ� ಅದು ಒಣಗುವಂ� �ಾಡುತತ್�.
“ಒಂ�ೕ �ೕಹ”– 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13. ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ಒಬಬ್ರ ಸಂಗಡ�ೂಬಬ್ರು
ಇದರ �ಳ�ನ ಪರ್�ಾರ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು – 1 �ೂ�ಂಥ 1:10; ���ಪ್ 2:2.
“ಕೃತಜಞ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು”– 1:12; 2:7. 16
3:16 ಎ� 5:18-20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವ�ಾತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ರುವದು
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಕಯ್ (�ೂೕಧ�ಗಳು) ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ ಹೃದಯದ�ಲ್
ಸಮೃದಧ್�ಾ� ��ಸಲು ಅವ�ಾಶ �ೂಡುವದರ ನಡು� ಬಹಳ ಹ�ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ��.
“�ಾ�ಸುವದು”– ಎ� 3:17; �ೕತರ್� 119:11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರ
�ಾಕಯ್ವ� ��ಾವ್�ಗ�� ಎಷುಟ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. �ೕತರ್� 1:2;

ಧ�ೕರ್ 6:6-7; ��ೂೕ 1:8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಉಪ�ೕಶ�ಾ��ೂ�ಳ್�,
ಬು�ಧ್
�ೕ��ೂ�ಳ್�”–

��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ

ಒಬಬ್��ೂಬಬ್ರು ಉಪ�ೕಶಕ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಕಯ್ಗಳು ಅವ�ೂಳ�
ಸಮೃದಧ್�ಾ� �ಾಸ�ಾ�ದದ್� �ಾತರ್�ೕ ಇದು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. 17
3:17 1 �ೂ�ಂಥ 10:31 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಸ�ನ�ಲ್”– ಆತನ ಸವ್�ಾವ ಮತುತ್ �ೂೕಧ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ,
ಆತನ ಅ��ಾರದ �ೕ�, ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಆತನನುನ್ ಪರ್���ಸುವವ�ಾ�
ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು. ನಮಮ್ ಪರ್��ಂದು �ರ್� ಮತುತ್ �ಾತುಗಳ �ೕ� ಆ�ವ್�
�ಾಡಲು ಇ�ಲ್ �ಯಮವನುನ್ �ೂಡ�ಾ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಾರ�ಂದ
ಒಂದು�ೕ� ನ�ಮ್ಂದ ಏನೂ �ೕಳಲು ಅಥ�ಾ �ಾಡಲು ಆಗ� �ೂೕದ� �ಾವ� ಏನನೂನ್
�ೕಳ�ಾರದು �ಾಗು �ಾಡ�ಾರದು. ��ಾವ್�ಗಳು ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಆತನ
ಜನ�ಾ��ಾದ್�, ಆತನ �ೕಹದ ಸದಸಯ್�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು ಆತನನುನ್ �ೂೕಕ�ಕ್
ಪ�ಚಯಪ�ಸ�ೕ�ೕ �ೂರತು ತಮ� ಇಷಟ್�ಾಗುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡುವದು
�ಾಗೂ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದನುನ್ �ಾಡ�ಾರದು. 18
3:18 ಎ� 5:22—6:8 ಮತುತ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 22
3:22 “�ಾಸರು”– ಅಥ�ಾ “�ೕವಕರು” ಅಥ�ಾ “�ಾಸತವ್ದ�ಲ್ರುವವರು”.

41
- 4:1 ಎ� 6:9. 2
- 4:2 ಎ� 6:18; ಲೂಕ 18:1.
“ಕೃತಜಞ್�ಾಸುತ್�”– 1:12; 2:7; 3:15,17; 1 �ಸ 5:18. 3
- 4:3 ಎ� 6:19-20.
“�ರ್ಸತ್ನ �ಷಯದ ಸ�ಾಯ್ಥರ್”– 1:25-27. ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ �ಾದ��ಾ�ರುವ
�ೌಲನು, ಇತರ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೕಳಲು ಅವ�ಾಶ �ೂ�ಯುತತ್��ೕ ಎಂದು
�ಾ�ಾಗಲೂ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಅವನು ಅವ�ಾಶಗ��ಾ� �ಾರ್ಥರ್�
�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಮತುತ್ ತನ�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವಂ� ಇತರ�� �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ನು.

4

4:4 “�ಾನು ಅದನುನ್ �ೕಳ�ೕ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್”– ನಮ�ದು�ಾಗುವ ��ಧ

ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ� ಸಂ�ಸುವ ��ಧ ಬ�ಯ ಜನ�ೂಂ��, ಸಹಜ�ಾ� �ಾವ�
�ಾತ�ಾಡ�ೕ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾತ�ಾಡುವದು ಸುಲಭವಲಲ್. ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
ವಯ್�ತ್ಗ�ೂಂ��, ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಾತ�ಾಡಲು �ದಧ್�ಾ�ರಲು
�ಚುಚ್ �ಾರ್ಥರ್�, ಆ�ೂೕಚ� �ಾಗೂ ಅಧಯ್ಯನ �ಾಡ�ೕಕು. 5
4:5 ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ�ಾಗಲೂ ನಮಮ್ �ಾತುಗಳು �ಾಗೂ �ರ್�ಗಳು ಅ��ಾವ್�ಗಳ
�ೕ� ಎಂಥ ಪರ್�ಾವ �ೕರುತತ್� ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇರ�ೕಕು. �ೂರ�ನವ��
ನಮಮ್�ಲ್ �ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ನಮಮ್�ಲ್ �ೂೕಡುವ �ಷಯಗ��ಂತ �ಚುಚ್ �ರ್ೖಸತ್ತವ್ದ
ಬ�ಗ್ ಏನೂ �ೂ�ತ್ರ� ಇರಬಹುದು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಬು�ದ್ವಂತರಲಲ್� �ೂೕದ�
ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾ� ಅವ�� �ೂಂದ� �ಾಡು�ತ್ೕ�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ ಅವ�� ��ಸುವ
ಅವ�ಾಶಗಳನುನ್
�ೕವರು
ಒದ�ಸು�ಾಗ
�ಾವ�
ಅವ�ಗಳನುನ್
ಸದುಪ�ೕಗಪ���ೂಳಳ್�ಲಲ್�ಂದ�, ಅವರ ರ�ಾತ್ಪ�ಾಧವ� ನಮಮ್ �ೕ� ಬರುತತ್� –
ಅ�� 20:25-27. �ಾವ� ಅವರ ಸಂಗಡ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಅವ�ೂಂ��
ದ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�, �ೌಜನಯ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ� ಮತುತ್ ಯುಕತ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡ�ೕಕು. ಮತುತ್
ಅವ�� �ಾವ� ��ಸುವ ಸಂ�ೕಶವ� �ಾ�ಾಗಲೂ �ೕವರ ಕೃ�� ಆದಯ್�ಯನುನ್
�ೂಡುವ�ಾ�ರ�ೕಕು. �ೕತರ್� 45:2; ಲೂಕ 4:22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಉಪ�ಪ್” ಎಂಬ ಪದ ಎರಡು �ಷಯಗಳನುನ್ ��ಸುತತ್�. ಉಪ�ಪ್ ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್
ರು�ಯ�ಾನ್�ಸುತತ್�. �ಾವ� �ಾತ�ಾಡುವಂಥ �ೕ� ಜನರು ಇನೂನ್ �ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು
ಎಂದು
ಬಯಸುವ
�ೕ�ಯ�ಲ್ರ�ೕಕು.
ಉಪ�ಪ್
ಪ�ಾಥರ್ಗಳು
�ಡದಂ�
�ೂೕ��ೂಳುಳ್ತತ್�. ಜನರ ನಡು� ಹುದು�ಾ� �ಾತ�ಾಡಲು �ಾವ� �ಟಟ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ೂಂ���ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. ಎ� 4:29 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 7
4:7 “ತು�ಕನು”– ಎ� 6:21. 8
4:8 “ಸಂ�ೖಸು��”– 2:2. 9
4:9 “ಒ�ೕ�ಮನು”– �� 10-12,16. 10
4:10 “ಅ��ಾತ್ಕರ್ನು”– ಅ�� 19:29; 20:4; 27:2; �� 24.
“��ಯವನು”– ವ 18; ಎ� 3:1; ���ಪ್ 1:13.
“�ಾಕರ್”– ಅ�� 12:12,25; 13:5,13; 15:37,39; 2 �� 4:11; �� 1:24; 1
�ೕತರ್ 5:13. 11

4:11 “�ೕಸು”–��ೂೕಶುವನ �ರ್ೕಕ್ ರೂಪ�ಾ�� ಮತುತ್ ಆ�ನ �ನಗಳ�ಲ್
�ಹೂದಯ್ರ ನಡು� ಇದು �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ �ಸ�ಾ�ತುತ್.
“ಸುನನ್�ಯವ�ೂಳ�”– ಅಥ�ಾ �ಹೂದಯ್�ೂಳ�. ಉ�ದ ಅವನ �ೂ��ಲಸದವರು
�ೕ� ಜ�ಾಂಗಗಳು ಅಥ�ಾ ಕುಲಗಳವ�ಾ�ದದ್ರು.
“�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17; �ೂೕ�ಾ 14:17 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 12
4:12 “ಎಫಫರ್ನು”– 1:7.
“�ಾರ್ಥರ್�

�ಾಡು�ಾಗ �ೂೕ�ಾಡು�ಾತ್�”– 2:1. ತನ�ಾ�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ�

ಇತರ��ಾ� �ೂೕ�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. ಅವ��ಾ� ಅವನು ಆ�ಮ್ೕಕ ಯುದಧ್ಗಳನುನ್
�ಲಲ್�ೕ�ಂ�ದದ್ನು. ಶ�ೕರದ ಬಲ�ೕನ� ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೖ�ಗಳು
��ೂೕಧಗಳನುನ್ �ಾಡುವದ�ಂದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೂೕ�ಾಟ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�� – ಮ�ಾತ್ಯ
26:40-41; ಎ� 6:12. �ಾ��ೕ ಆ� 32:24-32 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಎಫಪರ್ನು ಆ ��ಾವ್�ಗ�� ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯಗಳು ��ಯ�ೕ�ಂದು
ಬಯ�ದನು – ಆ �ಷಯಗಳನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಇಂ�ಗೂ ��ಯ�ೕ�ಾ��. �ೕವರ
�ತತ್�ೕ�ಂದು ಅವರು ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್ ದೃಢ�ಾ� �ಲಲ್�ೕಕು
(1:9-10) �ಾಗೂ ಆ�ಮ್ೕಕ ಪರ್ಬುದಧ್�ಯನುನ್ (ಎ� 4:13-15) ಅವರು
ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ಂದು ಅವನು ಬಯ�ದನು. “�ಾ�ಾಗಲೂ” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ���.
13

4:13 “ಲ����ೕಯ”– ವ 15,16; 2:1. 14
4:14 “ಲೂಕ”– �� 1:24; 2 �� 4:11. ಲೂಕನು ಅನಯ್�ಾ�ದದ್ನು (ವ 11 �ೂಂ��

�ೂೕ�� �ೂೕ��) ಮತುತ್ ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳು �ಾಗೂ ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ
ಗರ್ಂಥಕತರ್�ಾ��ಾದ್�. ಈ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಅವನನುನ್ �ೖದಯ್�ಂದು ಕ�ಯ�ಾ��.
“�ೕಮನು”– �� 1:24; 2 �� 4:10. 15-16
4:15-16 �ೌಲನ ಪ�ರ್�ಗಳು (ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಇತ� �ಾಗಗಳು) ಸ�ಗ��
ಪ��ತ�ಾದ �ಾಗರ್ಗಳ�ಲ್ ಇದೂ ಒಂ�ಾ��. ಆ�ನ �ನಗಳ�ಲ್ ಮುದರ್�ಾಲಯಗಳು
ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಯಂತರ್ಗಳು ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ನಪ� �ಾ��ೂ�ಳ್�. 17
4:17 “ಅ�ರ್ಪಪ್”– �� 2. �ೕವರು ನನ� �ೂ�ಟ್ರುವ �ಲಸವನುನ್ �ಾನು �ಾ�
ಮು�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ�ೕ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ ಪರ್ಮುಖ �ೕಚ��ಾ�ರ�ೕಕು. ಅ��

20:24; 2 �� 4:7 �ೂೕ��. 18
4:18 “ಸವ್ಂತ �ೖ�ಂದ”– 1 �ೂ�ಂಥ 16:21; ಗ�ಾ 6:11; 2 �ಸ 3:17.
“�ೕ�ಗಳು”– ವ 10.

