�ೌಲನು �ಸ�ೂೕ�ಕದವ�� ಬ�ದ ಎರಡ�ೕ ಪ�ರ್�
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು.
��ಾಂಕ:
�ರ್.ಶ 50 ಮತುತ್ 54 ರ ನಡು�.
�ಯ್ೕಯ:
�ೌಲನು �ಸ�ೂೕ�ಕದವ�� ಬ�ದ �ದಲ�ಯ ಪ�ರ್�ಯಂ��ೕ, ಎರಡ�ೕ ಪ�ರ್�ಯ
ಮುಖಯ್ �ಷಯವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣ�ಾ��. �ಸ�ೂೕ�ಕದ
��ಾವ್�ಗಳು �ಂ�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸು�ತ್�ಾದ್ಗ �ಲವ� �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರು ಅ�ಲ್�
�ೂೕದರು ಮತುತ್ ಕತರ್ನ �ನವ� ಈ�ಾಗ�ೕ ಬಂ�� ಎಂದು �ೕಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನುನ್
�ೂಂದ�ಪ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (2:1-2). ಕತರ್ನ �ನವ� ಭ�ಷಯ್ದ ಸಮಯ�ಾ�ದುದ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣ�ಕ್ ಸಂಬಂ��� ಮತುತ್ ಇತ� �ಾಯರ್ಗ�ಾದ �ೕವರ �ೂೕಪ
�ಾಗೂ �� ಅ��ೕಯ�� ಮತುತ್ ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವ�� ಎದು�ಾಗುವದನುನ್
ಒಳ�ೂಂ��. ಆ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರ ತ�ಾಪ್ದ ದೃ�ಟ್�ೂೕನವನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ಾತ್
“�ಾಪದ ಮನುಷಯ್ನು” (ಅಥ�ಾ ಅಧಮರ್ಸವ್ರೂಪನು”) ಎಂದು �ಾನು ಕ��ರು�ಾತನು
ಬರುವ ತನಕ ಕತರ್ನ �ನ ಬರುವ�ಲಲ್ ಎಂದು ಅವ�� ���ದನು. ಅವನು
ಅಂತಯ್�ರ್ಸತ್�ಾ�ದುದ್ ಈ ಯುಗದ �ೂ�ಯ�ಲ್ ಬರುವನು (1 �ೕ�ಾನ 2:18; ಪರ್ಕ 13;
ಮ�ಾತ್ಯ 24:15-24). �ೌಲನು �ಸ�ೂೕ�ಕದ�ಲ್ದದ್ ��ಾವ್�ಗ�� �ದರ�ೕ��
ಮತುತ್ �ಾನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು�ತು ಕ��ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ���ಾ� ��ದು�ೂ�ಳ್�
ಎಂದು ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ��ದನು. ಅವನು ಆಲಸಯ್ತನ ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾ�ತನದ �ಷಯದ�ಲ್
�ೂಡಡ್ ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂಡುವ ಮೂಲಕ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಮು�ಾತ್ಯ�ೂ���ಾದ್�.
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- 1:1 1 �ಸ 1:1.
“��ಾವ್ನನು”– �ೕಲನು. 2
- 1:2 �ೂೕ�ಾ 1:7. 3
- 1:3 �ೂೕ�ಾ 1:8.

“�ಮಮ್ ನಂ�� ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುತತ್�”, “�ರ್ೕ� . . . �ಚುಚ್�ಾತ್ ಬರುತತ್�”– 1 �ಸ
3:10,12; 4:10 �ೂೕ��. ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೌಲನ ��ೕ�ಗಳು �ರ�ೕ�ದವ�, ಅವನ
�ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ಉತತ್ರಗಳು �ೂ�ತವ�. 4
1:4 “�ಚಚ್ಳಪಡುವದು”– 2 �ೂ�ಂಥ 7:14. ಇದು ಮುಖಸುತ್�ಯಲಲ್ – 1 �ಸ 2:5.
ಅ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವ�� ಬಹಳ ಸಂ�ೂೕಷ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವ�� �ಾಗೂ
ಇತರ�ಗೂ ಈ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಳಲು ಅವನು ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು.
“ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಂ�ಗಳು”– 1 �ಸ 1:6; 2:14; 3:3. 5
1:5 “�ದಶರ್ನ”– �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್�ಟ್ರುವದ�ಂದ
ನಮ�ದು�ಾಗುವ ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಂ�ಗಳನುನ್ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ� ಸ���ೂಳುಳ್ವದು ನಮಮ್
ನಂ�� ಯ�ಾಥರ್�ಾದದುದ್ �ಾಗೂ ಸ�ೕವ�ಾದದುದ್ ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾ��ಾ��. ಇದು
“�ೕವರ �ೕ�ಯುಳಳ್ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ಗೂ” –ಪ��ಾ��ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ ಇ�ಲ್
ಅ�ೂಟ್ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ಲಲ್ ಆದ� ಅವರನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಮತುತ್ ಅವರ
ಮಧಯ್ದ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡ�ೕ�ಂಬ �ೕವರ �ೕ�ಾರ್ನವನುನ್ ನಂ��ಯ�ಲ್ ಅವರು
�ೂೕ�ದ �ಾ�ಮ್ಯ ಮೂಲಕ ದೃಢಪ�ಟ್ತು ಎಂಬ�ಾ�ರಬಹುದು. ���ಪ್ 1:27-28
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೕಗಯ್�ಾ�ರ�ೕಕು”– ಲೂಕ 20:35; ಪರ್ಕ 3:4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ರಕಷ್�
�ೂಂದಲು, �ೕವರ �ಾಜಯ್�ೂಳ� �ೕರಲು �ಾರೂ �ೕಗಯ್ರಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ
3:9,19,23; �ೂ�ೂ 1:13-14. ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ನಡವ�� ಮತುತ್ ನಂ��ಯ
�ೕವನದ ಮೂಲಕ �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಬಲಪ���ಾದ್� �ಾಗೂ ಆತನ �ಾಜಯ್�ಕ್ �ೕರಲು
�ೕ�ಾದ
�ೕಗಯ್�ಗನು�ಾರ
�ೕ�ಸಲು
ಬಲಪ���ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್
�ರೂ�ಸಬಹು�ಾ��.
“�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ಕಷಟ್ಗಳು”– �ೂೕ�ಾ 8:17; ಮ�ಾತ್ಯ 5:10. ಇದು ಅವರ �ೕಗಯ್��
ಪ��ಾ��ಾ��. �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ��ತತ್ ಕಷಟ್ಗಳನನ್ನುಭ�ಸಲು ��ಾಕ�ಸುವವರು ಆ
�ಾಜಯ್�ಕ್ �ೕಗಯ್�ಾಗುವ�ಲಲ್. 6
1:6 “ಪರ್��ಾ� �ೂಡುವದು”– ಸಂ�ಾಯ್ 31:1-3; ಧ�ೕರ್ 32:35,41; �ೂೕ�ಾ
12:19; ಇ�ರ್ 10:30.
“ಪರ್��ಾ� �ೂಡುವದು . . . �ಾಯ್ಯ�ಾ��”– ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾವ� ಸತಯ್�ೕದ ಎ�ಾಲ್
�ಾಗಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡಬಹುದು (ಧ�ೕರ್ 32:4; �ೕತರ್� 9:16; 11:7; 89:14;
111:7; �ಾ�ೂೕ 29:26; ��ಾಯ 30:18; �ಾ� 4:37; �ೂೕ�ಾ 3:26; ಪರ್ಕ 15:3;

16:5-7). ದುಷಟ್ರು ಒಂದು�ೕ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡಲು ��ಾಕ��ದ� �ೕವರು ಅವರನುನ್
��ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಜಯ್ದ ��ತತ್ ಕಷಟ್ಗಳನನ್ನುಭ�ಸುವವ�� (ವ 7)
�ತಯ್�ೕವವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�, �ೕ� ಇಬಬ್�ಗೂ �ಾಯ್ಯವನುನ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್�. �ೂೕ�ಾ
2:6-11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 7
1:7 “ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗು�ಾಗ”– �ೕವರು �ಲ���ಮ್ ಜನರ
�ೕ� ಪರ್�ೕ�ಾರ �ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್ �ಾಗೂ ಈಗ
�ಾ�ಾಡು�ಾತ್�, ಆದ� ಬಹು�ೕಕ ��ಾರಗಲು ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್�ಕ್ ಅಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಬ�ಹ�ಯುತತ್�. ಆಗ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಸ�ಪ�ಸ�ಾಗುವದು ಮತುತ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾಯ್ಯವ� ��ಸುವದು �ಾಗೂ ಎ�ಾಲ್
�ಾನವ�ಗೂ �ಾಯ್ಯವ� ���ಾ�ರುವದು �ೂ�ಾತ್ಗುವದು.
“�ೂೕಪರ್�ಸುವ”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ದುಷಟ್ರನುನ್ ��ಸಲು ಬರು�ಾಗ ಆತನ
ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ �ೕವಜನ�� ಉಪಶಮನವ� �ೂ�ಯುವ�ೕ �ೂರತು ಅದ�ಕ್ಂತ �ದಲು
�ೂ�ಯುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 24:29-30; 1 �ೂ�ಂಥ 1:7;
�ೕತ 2:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೕವದೂತರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:31; ಯೂದ 14. 8
1:8 “�ಂ�”– ಇ�ರ್ 10:27; 12:29; 2 �ೕತರ್ 3:7; ಪರ್ಕ 19:11-16; ��ಾಯ
66:15; 30:27; 24:6.
“ಪರ್�ೕ�ಾರ”– �ೕವರು ಜನರನುನ್ ��ಸುವದರ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್. ���ಕ್ೕಲ
18:23,30-32; �ೕ�ೕಲ 2:13; 2 �ೕತರ್ 3:9 �ೂೕ��. ಆದ� ಜನರು
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡಲು ��ಾಕ��, �ಾಪದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯು�ಾಗ, �ೕ�ವಂತ�ಾದ
�ೕವರು ಅವರನುನ್ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ��ಸುವನು. ��ೕ 34:6-7; ನಹೂ 1:3 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ೕವರು ಅಪ�ಾ�ಗಳನುನ್ ��ಸ� �ಟಟ್� ಆತನು
�ೕ�ವಂತ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಇ�ೕ �ೂೕಕವ� �ೖ�ಕ ಕರ್ಮ�ಲಲ್� �ೂಂದಲ�ಂದ
ತುಂ�ರುತತ್�.
“�ೕವರನನ್�ಯದವರು”– �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಜನ�� ಒಬಬ್�ೕ ಸತಯ್�ಾದ �ೕವರ ಬ�ಗ್
�ೂ�ತ್ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಆತನನುನ್ ��ಯ�ೕ�ಂಬ ಬಯ��ೕ ಅವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಆತನನುನ್
��ಯಪ�ಸಲು �ಾ�ಾದರು ಬಂದರೂ ಅವರು ಅವರನುನ್ ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರು
�ೕವರ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�� ತಮಮ್ �ಾಪವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್�. �ೕ�ಾನ 3:19-20; �ೂೕ�ಾ
1:18-25; ಎ� 4:17-19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಸು�ಾ�ರ್� ಒಳಪಡದವರು”– ಇದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕ� ಅದನುನ್

��ಾಕ�ಸುವವರನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅವರು �ಾವ�ದನುನ್ ತ�ಾಪ್� ತಮಮ್
�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಂದು ಅಂದು�ೂಂ��ಾದ್�ೂೕ ಅದನುನ್ ಬಯಸು�ಾತ್��ೕ �ೂರತು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾಗುವದನುನ್ ಬಯಸುವ�ಲಲ್. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್�
��ೕಯ�ಾಗ�ೕ�ೕ �ೂರತು ಸುಮಮ್�ೕ ನಂಬ�ಾರದು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವದನುನ್
ಗಮ���. ಮ�ಾತ್ಯ 7:21,24; ಅ�� 5:32; �ೂೕ�ಾ 6:17; ಇ�ರ್ 5:9; 1 �ೕತರ್ 1:22;
4:17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ� ಸತಯ್�ಾ� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ನಂಬುವ�ಾದ� ಅದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. ನಂಬುವದು ಮತುತ್ ��ೕಯ�
ಒಂದ�ೂಕ್ಂದು �ೂಂ���ಾ�� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕಪರ್�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ಾ�ೂೕಬ
2:14-26 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ನಂ�� ತಟಸಥ್�ಾ�ರುವ ಸಂಗ�ಯಲಲ್. ಅ��
22:10; ಇ�ರ್ 11:4 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 9
1:9 “�ತಯ್�ಾದ �ಾಶನ”– 2:3; ಮ�ಾತ್ಯ 7:13; �ೂೕ�ಾ 9:22; ಗ�ಾ 6:8; ���ಪ್
3:19; 1 �ಸ 5:3; 1 �� 6:9; 2 �ೕತರ್ 3:7,12,16; ಪರ್ಕ 17:8,11. �ಾಶನ ಎಂದ�
ಸಂಪ�ಣರ್ ��ಾಶ, ಎರಡ�ೕ ಮರಣ (ಪರ್ಕ 2:18). ಅಂಥ ಜನರ ಅ�ತ್ತವ್ವ�
�ೂ��ಾಗುವ�ಂದು ಸತಯ್�ೕದವ� �ೕಳುವ�ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 25:46; ಲೂಕ 16:26
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಕತರ್ನ ಪರ್ಸನನ್��ಂದ”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:23; 25:41; ಪರ್ಕ 22:15-16 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವರ �ಾಶನದ ಅಥರ್ ಇದು�ೕ ಆ��. ಆ�ೕ�ಾರ್ದ, ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್
ಸ�ಾ�ಾನದ ಮೂಲ �ಾರಣ�ಾ�ರುವ �ೕವ�ಂದ ಅವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ದೂ�ಾಗುವರು.
ಅವರು ಇದ�ನ್ೕ ತಮಮ್ �ೕ�ತದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆ���ೂಳುಳ್ವರು (ವ 8), ಮತುತ್ ಅವ��
ಇದು�ೕ �ಗುವ�ಾ��. ಇದು ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾಯ್ಯ�ಾ�ದುದ್ ಅವರು ��ಯನುನ್
ಅನುಭ�ಸ�ೕ �ೕ�ಾ��.
“ಆತನ ಶ�ತ್ಯ ಪರ್�ಾವ”– ��ಾಯ 2:10-11,19,21. 10
1:10 “ಪರ್�ಾವ �ೂಂ�ದವನು”– �ೕ�ಾನ 17:10; ಎ� 1:12,14.
“�ೕವಜನರು”– �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ೕ �ಜ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು (�ೂೕ�ಾ 1:7; 1 �ೕತರ್
2:9).
“ಆಶಚ್ಯರ್ ಹು�ಟ್ಸುವದು”– �ಾವ� ಆತನು ಇರುವ �ಾ��ೕ ಆತನನುನ್ �ೂೕಡು�ಾಗ
ನಮ� ಎಂ�ಾ ಆಶಚ್ಯರ್ ಎದು�ಾಗುತತ್�.
“ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು�”– ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವರ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಪರ್�ಾವ �ೂಂದುವನು ಮತುತ್ ಅವರು �ಾತರ್�ೕ ಆತನ ಪರ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾಲು
�ೂಂದುವರು. ಉ�ದವ�ಲಲ್ರೂ ತಮಮ್ ಅಪನಂ�� ಮತುತ್ ಸವ್�ಾವದ ಮೂಲಕ

ಆತನನುನ್ ಸತತ�ಾ� ಅ�ೌರ�ಸುವವ�ಾ�ರುವರು.
“�ಾವ� �ಮ� �ೕ�ದ �ಾ�ಯನುನ್ ನಂ�ದವರು”– 1 �ಸ 1:7-10.
“ಆ �ನದ�ಲ್”– 1 �ಸ 5:2; ��ಾಯ 2:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 11
1:11 “�ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 1:8-9; ಎ�
1:16; 3:16; ���ಪ್ 1:4,9; �ೂ�ೂ 1:3,9,21; 1 �ಸ 1:2; 3:10.
“�ೕಗಯ್ರು”– ವ 5; ಎ� 4:1; ���ಪ್ 1:27; �ೂ�ೂ 1:10; 1 �ಸ 2:12.
“ಈ ಕ�ಯು��”– ಎ� 4:1; �ೂೕ�ಾ 1:6; 8:30 �ೂೕ��.
“ಮತುತ್ ಶ�ತ್�ಂದ . . . �ರ�ೕರುತತ್�”– �ೕತರ್� 90:17; ��ಾಯ 26:12 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆತನು ನಮಮ್�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇರುವದ�ಂದ �ಾವ� ನಂ��ಯ
�ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು ಶಕತ್�ಾ��ದ್ೕ� – ���ಪ್ 2:13; ಎ� 2:10. 12
1:12 “�ಸರು”– �ರ್ೖಸತ್ರು �ೂೕಕದ ಎದು�ನ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮವನುನ್
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� (1 �ೕತರ್ 4:16).
“�ಮಮ್�ಲ್ ಮ���ೂಂ��ಾದ್�”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬರು�ಾಗ ಇದು ಸಂಭ�ಸುತತ್�
(ವ 10); ಅದು ಈಗಲೂ ಸಂಭ�ಸ�ೕಕು – 1 �ೂ�ಂಥ 6:20; 10:31; �ೂ�ೂ 3:17; 1
�ೕತರ್ 4:11.
“�ೕವ� ಆತನ�ಲ್”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾರ�ಲ್ ಮ�� �ೂಂದು�ಾತ್�ೂೕ,
ಆತನು ತನನ್�ಲ್ಯೂ ಮ�� �ೂಂದು�ಾತ್�. �ೕ�ಾನ 17:10,22; �ೂೕ�ಾ 8:30
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಕೃ�”– ��ಾವ್�ಗಳ ರಕಷ್� ಮತುತ್ ಅವರ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗ�� ಸಂಬಂ��ರುವ
�ಷಯಗ�ಲಲ್ವ� ಕೃ��ಂದ�ೕ ಆ�� (�ೂೕ�ಾ 6:23; ಎ� 2:8-9). ಈ �ಾಕಯ್ದ
ಕ�ಯ �ಾಲನುನ್ “ನಮಮ್ �ೕವರು ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು”
ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು. �ರ್ೕಕ್ ನ�ಲ್ “ದ” ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ
ಪದ�ಲಲ್.
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2:1 “ನಮಮ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�”– 1:7; ಅ�� 1:11.
“�ಾವ� ಆತನ ಬ�ಯ�ಲ್ ಕೂಡು�ೂಳುಳ್ವದು”– 1 �ಸ 4:17; �ೕ�ಾನ 14:3;
ಮ�ಾತ್ಯ 24:31 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಲ���ಮ್ ಈ ಘಟ�ಯನುನ್
“ಎತತ್ಲಪ್ಡು��” (�ಾ�ಸು�� ಅಥ�ಾ ಒಯಯ್ಲಪ್ಡು�� ಎಂಬ ಅಥರ್�ರುವ �ಾಯ್�ನ್
ಪದ) ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�. 2

2:2 “�ೌಲನು �ಾ� ಬ�ದ�ಂ�ಾಗ�”– ಈ ��ಾವ್�ಗ�� �ಾರು ಎಚಚ್��ಯ
ಧವ್�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಎಂದು �ೂ�ತ್ಲಲ್, ಆದ� ಬಹುಶಃ ಅವನು ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕರು �ಾ�ೕ ಪತರ್ವನುನ್ ಬ�ದು �ೌಲನು ಅದನುನ್ ಬ���ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳಲು
ಅಥ�ಾ ಅವರನುನ್ ��ಾ��ೂ�ಸಲು �ೕ� ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸಲು
�ಂಜ�ಯುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� (ಅವನು ���ದನು) ಅ�ನ್ಸುತತ್� ಎಂಬದು ಅವನ �ಾ�ನ
ಅಥರ್�ಾ��. �ೌಲನು ಇತ� ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ – �ೂೕ�ಾ 16:17-18; 2 �ೂ�ಂಥ
11:13-15 ಅವರ ಬ�ಗ್ �ೂ�ಟ್ರುವ �ವರ��ಂದ ಅಂಥ �ೂೕಧಕರ ಗುಣಗಳನುನ್ �ಾವ�
��ಯಬಹು�ಾ��. ಸತಯ್ದ �ೖ�ಗಳು �ೂೕ�ಾಟ �ಾಡು�ಾಗ �ೖ�ಕ�ಾ�ರು�ಾತ್�
ಎಂಬದನುನ್ ��ೕ�ಸಲು ನಮ� �ಾವ��ೕ �ಾರಣಗ�ಲಲ್.
“ಕತರ್ನ �ನ”– ���ಪ್ 1:10; 2:16. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ನ ಬರು�ಾತ್ ಇ�
ಎಂಬ�ಾ��. 1 �ೂ�ಂಥ 1:8 ರ�ಲ್ ಇದನುನ್ “ನಮಮ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ನ”
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. ಅ �ನ “ಕತರ್ನ �ನ” �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಬರುತತ್� (1
�ಸ 5:2). �ಲವ� �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಾರರು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಎತತ್ಲಪ್ಡು���ಾಗುವದ�ಕ್ಂತ
(1 �ಸ 4:16-17) �ಲವ� ವಷರ್ಗಳ ಮುಂ� ಸಂಭ�ಸುತತ್�, ಆದ� �ೌಲನು �ೕ�
ಎ�ಲ್ಯೂ �ೕ�ಲಲ್. ಕತರ್ನ �ನ ಈ�ಾಗ�ೕ ಬಂ�� ಎಂದು �ಸ�ೂೕ�ಕದ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗಳು ಅಂದು�ೂಳಳ್�ಾರದು – �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ �ಷಯ�ಾ� ಅವನು
�ೂ�ಟ್ರುವ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಅವನು ತ�ಾಪ್� �ಾ��ಾದ್�ಂದು �ಾರೂ
��ದು�ೂಳಳ್�ಾರ�ಂದು �ೌಲನು ಬಯ�ದನು. ಒಂದು�ೕ� ಇದರ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವನು
ತಪ�ಪ್ �ಾ��ಾದ್�ಂದು ಅವರು ��ದು�ೂಂಡ�, ಸು�ಾ�ರ್ ಮತುತ್ ಅವ�� �ಾ�ದ ಇತ�
ಎ�ಾಲ್ �ೂೕಧ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ತಪ�ಪ್ �ಾ��ಾದ್�ಂದು ಅವರು ��ಯುವರು.
�ೕ�ೕ�ಾದರೂ ಆದ� ಅದರ ಫ��ಾಂಶವ� ಬಹಳ �ೕ�ಾಯ�ಾ�ರುವವ�. 3
�ಾರೂ
�ೕಸ�ೂ�ಸ�ರ�”–
��ಾವ್�ಗಳನುನ್
2:3
“�ಮಮ್ನುನ್
ಸತಯ್�ೕ�ಾನು�ಾರ�ಾದ ಸತಯ್ ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಷಯಗ�ಂದ ತ�ಪ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವಂಥ
ವಂಚಕರು �ಾ�ಾಗಲೂ ಇರುವರು. ಮ�ಾತ್ಯ 24:4; �ೂೕ�ಾ 16:18; ಎ� 5:6;
�ೂ�ೂ 2:4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾವ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು
ಮತುತ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು.
“ಬಂದ �ೂರತು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ನ (ಅಥ�ಾ ಕತರ್ನ �ನ) ಬರುವದ�ಕ್ಂತ
�ದಲುಲ್ ಸಂಭ�ಸುವ ಘಟ�ಯ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು ಈಗ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆ
ಘಟ� ಸ�ಯ ಎತತ್ಲಪ್ಡು�� ಎಂದು ಅವನು �ೕಳ� ಇರುವದನುನ್ ಗಮ���. ಅವನು
ಒಂದು�ೕ� ಕತರ್ನ �ನ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುವ �ದಲು ಎತತ್ಲಪ್ಡು���ಾಗುತತ್� ಎಂದು

ನಂಬುವ�ಾದ�, ಈ ಸಮಯ ಅದನುನ್ �ೕಳಲು ಯುಕತ್�ಾ�ತುತ್, ಆದ� ಅವನು �ಾ�
�ೕ�ಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಅವನು “ಮತಭರ್ಷಟ್�ಯ” ಬ�ಗ್ �ೕ��ಾದ್�. ಇದರ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ
ಅಥರ್ “ಎದುರು�ೕಳು��” ಅಥ�ಾ “ಅಲಲ್ಗ�ಯು��” ಅಥ�ಾ “ಮತಭರ್ಷಟ್�”.
�ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಮತಭರ್ಷಟ್� ಎಂದ� ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಮತ�ಂದ �ೂರ� �ೂೕಗುವದು
ಅಥ�ಾ ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಧಮರ್ದ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ಯುವದು. ಸತಯ್�ೕದದ
ದೃ�ಟ್�ೂೕನದ ಪರ್�ಾರ ಮತಭರ್ಷಟ್� ಎಂದ� �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ರು� �ೕಳುವದು
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್�ಂದ ದೂರ �ೂೕಗುವದು. �ದಲ�ಯ �ಾನವನು �ಾಪ�ಕ್
ಒಳ�ಾದದ್�ಂದ (ಆ��ಾಂಡ 3�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ) �ಾನವಕುಲವ� �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�
�ಾ�ಾಗಲೂ �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ��, �ಾ�ಾಗಲೂ ಆತ�ಂದ ದೂರ�ೂೕಗಲು
ಬಯಸುತತ್�. ಈ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರ ಸವ್ಂತ ಜನ�ಾದ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು ಎ�ಾಲ್ ಜನಗಳ
ಪರ್���ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಧ�ೕರ್ 9:7,24; �ೕತರ್� 106:43; ��ಾಯ 1:2; �� 6:28
�ೂೕ��. ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಪಗಳು ಎದುರು�ೕಳು��ಯ ಪ��ಾ��ಾ�� (1 �ೕ�ಾನ
3:4 �ೂೕ��). ಆದ� �ೌಲನು ಈ ಯುಗದ �ೂ�ಯ�ಲ್ ಉಂ�ಾಗುವ ಅಂ�ಮ�ಾದ
ಮ�ಾ ಎದುರು�ೕಳು�� ಅಥ�ಾ �ಗರ್ಮನ ಅಥ�ಾ ಮತಭರ್ಷಟ್�ಯ ಬ�ಗ್
�ಸ�ೂೕ�ಕದವ�� ಬ���ಾದ್�. ಅದು ಅ�ೕಘ�ಾದ�ಾದ್�ರುತತ್�. ಭೂ�ೂೕಕದ
ಎ�ಾಲ್ ಧಮರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಜನಗಳ (ಮತಭರ್ಷಟ್�ಾ�ರುವ �ರ್ೖಸತ್ರು) �ೕ� ತನನ್
ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೕರುತತ್� – ವ 4; ಮ�ಾತ್ಯ 24:10-25; 2 �� 3:1-5; ಪರ್ಕ
13:4,8,13-15.
“�ಾಶ�ಕ್ ಅ�ೕನ�ಾದ ಪ�ರುಷನು”– ಈ ದಂ�ಯು ಅತಯ್ಂತ �ಾ��ಾದ ವಯ್�ತ್�ಂದ
ಮುನನ್�ಸಲಪ್ಡುವದು,
ಅವನು
ಎದುರು�ೕಳು��
ಮತುತ್
ದುಷಟ್ತನದ
�ಾ�ಾರ�ಾ�ರುವನು. ಇದು�ೕ ಅಂತಯ್�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣ�ಾ�� – 1 �ೕ�ಾನ 2:18.
“ಅಧಃಪತನದ ಕು�ಾರನು”– �ೕ�ಾನ 17:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇದರ
ಅಥರ್ �ಾಶನ�ಕ್ ಹ�ತ್ರ ಬಂ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವವನು, ��ಾಶ�ಕ್ ಗು��ಾಗುವವನು
ಎಂಬ�ಾ��. 4
2:4 “�ಾಶ�ಕ್ ಅ�ೕನ�ಾದ ಪ�ರುಷನು”–ಅತಯ್ಂತ ಅಸ�ಾರಣ�ಾದ �ಾಜ�ೕಯ ಮತುತ್
�ೖನಯ್ದ �ಾಯಕ�ಾ�ರುವನು, ಆದ� �ಾನು ಒ�ಳ್ಯವ�ಂದು ಅವನು �ೕ��ೂಳುಳ್ವನು
ಮತುತ್ ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಎಲಲ್�ಂದಲೂ ಆ�ಾಧ�ಯನುನ್ ಬಯಸುವನು – ಪರ್ಕ
13:1-8,15. �ೕವರ �ಯಮಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾನವರ �ಯಮಗ�� ಅವನು �ಾವ��ೕ ��
�ೂಡುವ�ಲಲ್. ಅವನು ತನನ್ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ರುದಧ್�ಾ�ರುವನು (ಇ�ರ್ 10:7; �ೕತರ್� 40:8). �ೂೕಕದವ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕಡ,

ಆದದ್�ಂದ ಅವರು �ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯನುನ್ ಬಯಸುವರು. ಅವ�� �ೕವರ ಉನನ್ತ�ಾದ
�ಯಮಗಳು �ೕಡ, ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ಅಧಮರ್ ಸವ್ರೂಪನನುನ್ ಬಯಸುವರು.
“ತನನ್ನುನ್ �ಾ�ೕ ��ಚ್��ೂಳುಳ್ವನು”– �ಾ� 7:8,11,20,25; ಪರ್ಕ 13:5-6 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೕವರ ಗಭರ್ಗು�”– �ಜ�ಾದ �ೕವರ ಆ�ಾಧ��ಂದು ಪರ್��ಠ್�ೂಂ�ರುವ ಕಟಟ್ಡ.
ಮ�ಾತ್ಯ 24:15; �ಾಕರ್ 13:14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ತನನ್ನುನ್ �ೕವ�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವನು”– ಇದು ಕಟಟ್ಕ�ಯ �ಾಪ�ಾ��.
ಸತಯ್�ೕದದ ಪರ್�ಾರ �ಾವ�ೕ ವಯ್�ತ್�ಾದರೂ ತನನ್ನುನ್ �ೕವ�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವದು
ಅತಯ್ಂತ �ೂೕರ�ಾದ �ೕವದೂಷ��ಾ��. �ೕ�ಾನ 5:18; 10:31-33; ಮ�ಾತ್ಯ
26:64-65 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಎದುರು�ೕಳು��ಯ �ಾ�ಾರ ಮತುತ್ ದುಷಟ್ನು ಇದನುನ್
�ೕಳ�ೕ�ಾದ� – ಇದು ವೃ�ಧ್�ಾ�ರುವ ದುಷಟ್ತನದ ಕಟಟ್ಕ�ಯ ಹಂತ�ಾ��. �ೕವರು
ಸವರ್ಶಕತ್�ಾದ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನು; �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ �ೕವರು ��ರ್�ರುವ �ೕ�ಗ�ಾ��ಾದ್�.
�ೕವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪ�ಶುದಧ್�ಾ��ಾದ್�; �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಆ�
8:21; �ಾಜಕ 20:7; ��ಾಯ 6:3; �ೂೕ�ಾ 3:9-23; 1 �ೕತರ್ 1:15-16 �ೂೕ��. 5
2:5 “�ಾನು �ಮಮ್ ಸಂಗಡ ಇ�ಾದ್ಗ”– �ೌಲನು ಅವ�ೂಂ�� ಅತಯ್ಂತ ಕುಲ್ಪತ್ ಸಮಯ
�ಾತರ್�ೕ ಇದದ್ನು (ಅ�� 17:1-10), ಆದ� ಮುಂಬರುವ ಅಂತಯ್�ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ
�ೂೕಧ�ಯು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�� ಎಂದು ಅವನು �ೕ��ದದ್�ಂದ ಅದರ ಬ�ಗ್
ಅವ�� ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. 6-7
2:6-7 ಅವನ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�� �ೕವರು �ೕ��ರುವ ಸಮಯವ� ಬರುವ ತನಕ �ರ್ಸತ್ ��ೂೕ�
�ಾ���ೂಳಳ್ದಂ� �ಾವ��ೂೕ ಶ�ತ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ೂೕ ವಯ್�ತ್ ಅವನನುನ್ ತ�ಯುವನು.
�ೌಲನು �ಸ�ೂೕ�ಕದವ�� ಆ ಶ�ತ್ ಅಥ�ಾ ವಯ್�ತ್ �ಾರು ಎಂದು �ೕ�ದನು, ಆದ�
ಅವನು ತನನ್ �ಾತುಗಳನುನ್ ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಮ�ತ್ �ೕ�ಲಲ್ ಆದದ್�ಂದ ಅವನ �ಾ�ನ
ಅಥರ್ ಏನು ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಆದದದ್�ಂದ �ಾವ� ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್
ಊ��ಂದ �ಾತ�ಾಡ�ಾರದು. ಈ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ ��ಚ್ನ ಕುತೂಹಲವಂತೂ ಇ�ದ್ೕ
ಇ�. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ರ್ಸತ್ ��ೂೕಧ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಯನುನ್ ತ�ಯು�ಾತ್� ಎಂಬದು �ೌಲನ
�ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ಾ�� ಎಂದು �ಲವ� ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಳು�ಾತ್�. ಅವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್
“��ದು�ಡುವ ತನಕ” ಎಂದ� ಸ�ಯ ಎತತ್ಲಪ್ಡು��, ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್
ಇರುವ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಅವ�ೂಂ�� ಭೂ�ೂೕಕ�ಂದ �ೂರಡುವನು. ಆದ� ಇದೂ
ಊ��ಾ��. ಇ�ಲ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಅಥ�ಾ ಸ� ಅಥ�ಾ ಎತತ್ಲಪ್ಡು��ಯ ಬ�ಗ್ ಏನೂ
�ೕಳ�ಾ�ಲಲ್. ಆದರೂ ಒಂದು�ೕ� “��ದು�ಡುವ ತನಕ” ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು

�ೕ�ರುವದು ಪ��ಾರ್ತಮ್�ೕ ಆ�ದದ್� ಅವಶಯ್ಕ�ಾ� ಸ�ಯ ಎತತ್ಲಪ್ಡು��ಯ ಬ�ಗ್
�ೕಳುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. ಮ�ಾಸಂಕಟ�ಾಲಕೂಕ್ �ದಲು ಅಥ�ಾ ಸಂಕಟ�ಾಲದ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ಗರ್�ಸುವನು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು ಸೂ��ರುವ
�ಷಯದ�ಲ್ ಇರುವ ಒಂದು ಸಮ�ಯ್ ಏ�ಂದ�: ಸಂಕಟ�ಾಲದ ಸಮ�ಾದಯ್ಂತ
ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� �ಲವ� �ೕ�ಯ “�ೕವಜನರು” ಇರುವರು (ಪರ್ಕ 7:9-17; 13:6).
ಈಗ�ಾದ�ೂೕ ��ಾವ್�ಗ�� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಇ�ಾದ್� ಆದ� ಅವರು ಆಗ ಆತನು ಇಲಲ್�
ಇರುವದು �ೕ�, ಆ ಸಮಯದ�ಲ್�ೕ ಅವ�� ಆತನ ಅವಶಯ್ಕ� ��ಾಚ್��ಯಲಲ್�ೕ?
“��ದು�ಾಕಲಪ್ಡುವ ತನಕ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥರ್ದ�ಲ್ಯೂ ಅ�ಶಚ್ಯ� ಇ�. ಇದು
�ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾದ �ಾ�ಾಂತರವಲಲ್. ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� “ಆತನು ಮಧಯ್�ಂದ
�ೂರ� �ೂೕಗುವ ತನಕ” ಎಂಬ�ಾ��. ಆತನು ಪಕಕ್�ಕ್ ಸ�ಯುವ ತನಕ ಎಂಬ
ಅಥರ್ವನೂನ್ �ೂಡುತತ್�. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ, �ೕಲ�ಕ್ತುತ್ವನು ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ��ೕ
ಪದ�ಂದ ಇ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾ�ಲಲ್. ಮಧಯ್�ಂದ �ೂರ� �ೂೕಗುವದರ�ಲ್ �ಾವ�ದನೂನ್
ಅಥ�ಾ �ಾರನೂನ್ �ೕ�ಸ�ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ಸಲ�ಯನುನ್ �ೂಡ�ಾ�ಲಲ್.
�ಾ��ೕ ಆತನು �ಾವ�ದರ “ಮಧಯ್�ಂದ” �ೂರಡುವನು ಎಂಬದನೂನ್ �ೕಳ�ಾ�ಲಲ್.
ಅಂಥ ಅನು�ಾನಕರ ಪದವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ಊ��ಂದ
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವದರ ಅಥರ್ ಸ�ಯ ಎತತ್ಲಪ್ಡು��ಯು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಬು�ದ್ವಂತ �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಂದು ��ಸುವ�ಲಲ್. ಇನೂನ್ �ಲವರು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� 7 �ೕ
ವಚನದ�ಲ್ �ೌಲನು �ಾವ��ೕ ದೂತನ ಬ�ಗ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
�ೕವದೂತರು ಈ ಯುಗದ �ೂ�ಯ�ಲ್ ನ�ಯುವ ಘಟ�ಗಳ�ಲ್ �ಚುಚ್
ಸ�ರ್ಯ�ಾ�ರು�ಾತ್� – ಪರ್ಕ 7:1; 9:14-15; (“�ೕವದೂತ” ಎಂಬ ಪದ ಏಕವಚನ�ಾ�ರ�
ಅಥ�ಾ ಬಹುವಚನ�ಾ�ರ� – ಪರ್ಕಟ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಸು�ಾರು 80 ಸಲ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�). ಸ��ಾದ ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ �ೕವರು �ರ್ಸತ್ ��ೂೕ�ಯ
ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಯನುನ್ ತ�ಯಲು ಒಬಬ್ನನುನ್ �ೕ���ಾದ್� ಎಂಬ �ಾಧಯ್�ಯೂ ಇ�. ಇತ�
�ವರ�ಗಳ �ಾ� ಇದರ �ವರ�ಯು ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್�� ಉತತ್ಮ����.
ಆದ� ಇದನುನ್ ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೕಳ�ೕಕು: �ೌಲನು ತನನ್ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ೕನು ಎಂದು
�ೕ�ಲಲ್ ಆದದ್�ಂದ ನಮ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅದು ಏ�ಂದು �ೂ�ತ್ಲಲ್. 7
2:7 ಅಧಮರ್ಸವ್ರೂಪನು ಶಕತ್�ಾ�ರುವನು, ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಎದು�ಸಲು
ಅವ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್. ಪರ್ಕ 19:19-20 �ೂೕ��.
“ತನನ್ �ಾಯ ಉ�ರು”– ��ಾಯ 11:4. “ಉ�ರು” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾ�ರುವ
�ರ್ೕಕ್ ಪದ “ಆತಮ್” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನೂನ್ �ೂಡುತತ್�. ಇ�ಲ್ ಇದು ಆತನ ಸವರ್ಶಕತ್�ಾದ

�ಾತುಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ಇ�ರ್ 1:3; 4:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಶಕತ್ನು ಆದರೂ ಆತನು �ಾತ�ಾಡುವನು ಮತುತ್ ಆತನ ಉ�ದ್ೕಶವ�
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ರ�ೕರುವದು (ಆ� 1:3, ಇ�ಾಯ್�; ��ಾಯ 55:11 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��).
“ಆತನ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಯ ಪರ್�ಾಶ”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:30; 25:31; �ೕತ 2:13; ಪರ್ಕ
19:11-12. 9
2:9 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣವ� �ೕವರ �ಾಯರ್ದ ಅನು�ಾರ�ಾ��. �ರ್ಸತ್ ��ೂೕ�ಯ
ಬ�ೂೕಣವ� �ೖ�ಾನನ �ಾಯರ್ದ ಅನು�ಾರ�ಾ�� (ಪರ್ಕ 13:2). ಸಹಜ�ಾ� �ಾನವ��
�ರ್ಸತ್ ��ೂೕ�ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಂತ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಚುಚ್ ಪರ್�ದಧ್�ಾ�ರುವನು, ಈ
ಒಂದು �ಷಯ�ಂದ�ೕ �ೂೕಕದ �ಜ�ಾದ ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ ��ಯಬಹುದು – ಪರ್ಕ
13:3-4,8. �ೕ�ಾನ 1:10-11; 5:43 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ ಅಧುಬ್ತ�ಾಯರ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:24; ಪರ್ಕ 13:13,15. ಈ
ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ದ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗ�� ಬಹು�ೕಕ
ಸ�ಾನ�ಾ�ರುವವ� (ಅ�� 2:22 �ೂೕ��, ಅ�ಲ್ಯೂ ಇ�ೕ �ಾಕಯ್ವನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��). ಆದ� ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು ವಂಚ�ಯವ�ಗ�ಾ�ರುತತ್�. �ರ್ೕಕ್
ಪದದ ಅಥರ್ “�ೖಜವಲಲ್ದ”, “ಕೃತಕ”, ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್� ಆದರೂ
ಬಹು�ೕಕ�ಾ� “ವಂಚ��ಾ��”. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, ಅವ� �ಜ�ಾದ
ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗ�ಾ�ದುದ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡುವವರು ಸುಳುಳ್ಗಳನುನ್ ನಂಬುವಂ�
�ಾಡುತತ್�. 10
2:10 “ದು�ೕರ್�ಯ ಎ�ಾಲ್ ವಂಚ�”– ದುಷಟ್ತನವ� ಜನರನುನ್ �ೕಸ�ೂ�ಸುವದು
(ಇ�ರ್ 3:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಇದು �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಮೂರು ವಂಚ�ಯ
ಶ�ತ್ಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�� (ಉ���ಡುಗ��ಾ� �� 17:9 ಮತುತ್ ಪರ್ಕ 12:9 �ೂೕ��). ಈ
ಯುಗದ �ೂ�ಯ�ಲ್ ಮೂವರೂ �ೂೕರ�ಾದ �ಥ್�� ಬರುವರು.
“�ಾಶನದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವವರು”– 1 �ೂ�ಂಥ 1:18; 2 �ೂ�ಂಥ 2:15; 4:3;
�ೕ�ಾನ 3:16. �ಾಶನದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವವರು �ೕವರ ಸತಯ್�ಕ್ ಬದಲು �ಾಪವನುನ್
�ರ್ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅವ�� ಸತಯ್ವ� �ೕಡ, ಅವರು ಅದನುನ್ �ೕ�ಂ�ೕ
��ಾಕ�ಸು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಅವರು ತಮಮ್ �ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ಕ್ ��ಚ್��ಾಗುವ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾತ್�. �ೕ�ಾನ 3:19-20; �ೂೕ�ಾ
1:18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೌಲನು ಸತಯ್ವನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವದು ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಯ
ನಡು� �ಾ�ರುವ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ���. ಒಂದನುನ್ �ಟುಟ್

ಇ�ೂನ್ಂದನುನ್ �ೂಂದಲು ನ�ಮ್ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್. 11
2:11 “ಸುಳುಳ್”– �ಾ�ೕ �ೕವರು ಎಂದು �ರ್ಸತ್ ��ೂೕ� �ೕಳುವ ಸುಳುಳ್ (ವ 4). ಈ
ಸುಳಳ್ನುನ್ ನಂಬಲು ಅವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕಸ�ೂೕಗುವಂ� �ೕವರು �ಾಡುವನು
(�ೂೕ�ಾ 1:28; 11:8; ��ಾಯ 29:10; 6:10; 1 ಅರಸು 22:19-23). ಇದು ಅವರು
ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವದ�ಕ್ ಅವ��ಾಗುವ ���ಾ�� ಮತುತ್ ಇದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಯುಕತ್�ಾದ ���ಾ��. ಇದು �ೕವರು �ಾ��ಾದ ಜನ�� �ೂಡುವ ತಕಕ್�ಾ�ರುತತ್�.
�ೕತರ್� 18:25-26 ಮತುತ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 12
2:12 ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವದು ಅತಯ್ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��.
ಇದ�ಂದ ತಪಪ್ನುನ್ ನಂಬುವದು �ಾತರ್ವಲಲ್ �ತಯ್�ಾದ ದಂಡ�ಯು ಎದು�ಾಗುತತ್�.
“�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 23:33; �ಾಕರ್ 16:16; �ೕ�ಾನ 3:18; 5:29; ಗ�ಾ
1:8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಅ�ೕ�”– ದುಷಟ್ತನದ�ಲ್ ಆನಂ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ನಂಬುವದು ಎರಡೂ
�ರುದಧ್ ಪದಗ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ನಂ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಒಂದನುನ್ �ಾ�ದ�
ಇ�ೂನ್ಂದನುನ್ �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 13
2:13 “ಕತರ್�� �ರ್ಯ�ಾ�ರುವ ಸ�ೂೕದರ�ೕ”– �ೂ�ೂ 3:12; 1 �ಸ 1:4; 1
�ೕ�ಾನ 3:1.
“ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಪ�ಯುವದ�ಾಕ್�
�ೕವರು
�ಮಮ್ನುನ್
ಆ��ಂದ
ಆ���ೂಂ��ಾದ್�”– ಎ� 1:4.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್�ಂದ ಶು�ಧ್ೕಕರಣ”– 1 �ೕತರ್ 1:2. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು
�ಾ�ಾದು�ೂಂಡವರನುನ್ �ೕಪರ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಪ�ಶುದಧ್ರ�ಾನ್� �ಾಡಲು
ಅವರ�ಲ್ ತನನ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್�. ಇದು ��ೕಷ�ಾ�ರುವ �ಲವರ�ಲ್
�ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಸತಯ್�ಾ��.
“ಸತಯ್ದ �ೕ�ನ ನಂ���ಂದ”– �ೕವರು ಜನರನುನ್ ರ�ಸಲು ಈ ��ಾನವನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಸತಯ್�ಕ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್� �ೂಡ�ಾ�ರುವದನುನ್ �ೂೕ��.
�ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ೕಳು�ತ್ರುವದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್�ಾ��, ಇದನುನ್ ಅವನು
ಮುಂ�ನ ವಚನದ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್ಪ���ಾದ್�. 14
2:14 “ಕ�ದನು”– �ೂೕ�ಾ 1:6; 8:28,30 �ೂೕ��.
“ನಮಮ್ ಸು�ಾ�ರ್”– ಅವರು �ೂೕ��ದ ಸು�ಾ�ರ್, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� ಒ�ಪ್�ದ
ಸು�ಾ�ರ್ (ಗ�ಾ 1:11-12; 1 �ೂ�ಂಥ 15:1-8).
“ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಲು”– 1 �ಸ 2:12; �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:17; �ೕ�ಾನ

17:22. ಸತಯ್ವನುನ್ ನಂಬುವವರು ಮತುತ್ ನಂಬ�ರುವವರ ನಡು�ಯ ವಯ್�ಾಯ್ಸ ಇದು�ೕ
ಆ�� – ಒಂದು ಗುಂಪ� �ತಯ್�ಾದ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೂಂದುತತ್�, ಮ�ೂತ್ಂದು �ತಯ್�ಾದ
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್� ಗು��ಾಗುತತ್� (ವ 12). �ೂೕ�ಾ 9:22-24 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 15
2:15 “�ೕ�ರುವದ�ಂದ”– ಆತನು ಅವ�� ���ರುವ ಸತಯ್ದ �ಳ�ನ�ಲ್ ಅವ�ಗೂ
(ಮತುತ್ ನಮಗೂ) ಆ ಸತಯ್ವನುನ್ ���ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವಂ� �ೕ��ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ
12:1; ಎ� 4:1; �ೂ�ೂ 3:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ದೃಢ�ಾ� ��ಲ್�”– 1 �ೂ�ಂಥ 15:58; ಎ� 6:11,13,14. 16
2:16 �ೌಲನು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ತಂ�ಯ ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸ
���ರುವದನುನ್ ಗಮ���. �ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17; 28:19; �ೕ�ಾನ 17:1; 2
�ೕ�ಾನ 3 �ೂೕ��.
“ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ��”– ವ 13; �� 31:3.
“��ೕ�”– 1 �ೕತರ್ 1:3; �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:24-25. 17
2:17 “ದೃಢಪ�ಸು��”– ಅಥ�ಾ “��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ” – 2 �ೂ�ಂಥ 1:3-4. �ಾನವರು
ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು ದೃಢಪ���ೂಳಳ್ಬಹುದು ಆದ� ಉತತ್ಮ�ಾದ ದೃಢಪ�ಸು��ಯು
�ೕವ�ಂ�ಾಗುತತ್�.

31
3:1 “ನಮ�ೂೕಸಕ್ರ �ಾರ್ಥರ್� �ಾ��”– �ೂೕ�ಾ 15:30-32; ಎ� 6:19-20;
�ೂ�ೂ 4:3-4.
“ಕತರ್ನ �ಾಕಯ್ವ� . . . ಪರ್�ಾಯ್�”– �ೌಲನು �ೕವರ �ೕ��ಾ� �ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳು
ಅಥ�ಾ ಹಣ �ಗುವಂ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡಲು �ಾವ��ೕ ಸ�ಗ�ಗೂ �ೕಳ�ಲಲ್. ಅವನ
ಮನಸುಸ್ ಮತುತ್ ಹೃದಯ �ೕ� �ಷಯಗಳ �ೕ�ದದ್ವ� – �ೕವರ �ೕ� �ಾಡಲು
ಬಯಸುವ�ಾದ� ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ ಹೃದಯಗಳು ಅವ�ಗಳ �ೕ��ೕ ಇರ�ೕಕು. 2
3:2 ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೌಲನು �ೂ�ಂಥದ�ಲ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ದುಷಟ್ಜನರು ಅವನನುನ್
��ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು – ಅ�� 18:12-13. 3
3:3 “ನಂ�ಗಸತ್ನು”– 1 �ೂ�ಂಥ 1:9; 10:13; 1 �ಸ 5:24; 2 �� 2:13; ಇ�ರ್
3:16; 1 �ೕತರ್ 4:19; 1 �ೕ�ಾನ 1:9; ಪರ್ಕ 19:11.
“�ಡುಕ�ಂದ”– ಮ�ಾತ್ಯ 6:13; �ೕ�ಾನ 17:11,15. 4
3:4 “ಕತರ್ನ�ಲ್ ಭರವ�”– 2 �ೂ�ಂಥ 2:3; 7:4; ಗ�ಾ 5:10; ಇ�ರ್ 6:9.

“�ಾವ� ಆ�ಾ�ಸುವ ಪರ್�ಾರ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯ�ಾ��ಾ� (2 �ೂ�ಂಥ 5:20),
ಸತಯ್ದ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವ�ಂದ ��ೕಷ�ಾದ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ದವ�ಾ� (ಗ�ಾ
1:11-12; ಎ� 3:2-3) �ೌಲನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಸ�ನ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ಅ��ಾರ�ಂದ
�ಾತ�ಾಡಬಹು�ಾ�ತುತ್ (ವ 6). ಅವನು ಸ�� ಬ�ದ �ಷಯಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ
ಬಂದ ಆ�ಗಳಂ��ೕ ಇದದ್ವ�. 5
3:5 “�ರ್ೕ�”– ಎ� 3:17-19; �ೂೕ�ಾ 5:5.
“�ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ಮ್”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಇ�ಾದ್ಗ, �ಾನವರು ಮತುತ್
�ೖ�ಾನ�ಂದ ಎದು�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ��ೂೕಧಗಳ ನಡು�ಯೂ �ಾ�ಮ್�ಂದ �ೕವರ
�ತತ್ವನುನ್ �ರ�ೕ��ದನು. ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರ�ಲ್ಯೂ ಈ ಗುಣ ಇರ�ೕ�ಂದು ಆತನು
ಬಯಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆತನು �ಾ�ೕ ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ಾಯರ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಇ�ರ್
12:1-3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 6
3:6 “ನಮಮ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಸ�ನ�ಲ್”– ಕತರ್ನ ಅ��ಾರ�ಂದ (ವ 4).
��ಾವ್�ಗಳು �ಳ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಆ�ಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆ�ಗ�ಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ೕಕು.
“ದೂರ�ಾ�ರ�ೕಕು”– ಇದು ಸಂಪ�ಣರ್ ��ಾಮವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಹ�ತ್ರದ
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್��ಂದ �ಂ� ಸ�ಯುವದು ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಚ್ನ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ�
�ಾವ ಸ�ೂೕದರ (ಅಥ�ಾ ಸ�ೂೕದ��ಾಗ�) �ೌಲನ �ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ
�ೕ�ಸು�ತ್ಲಲ್�ಂದ�, ನಮ�ೕನೂ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್ ಎಂಬ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾವ� ಅವ�ೂಂ��
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು. ಬದ�ಾ� �ಾ�ಾಗ�ೕ �ೕವ�ಾಗ�ೕ ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್
ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವ�� ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ೕಕು. ವ 14,15 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 7
3:7 “�ೕವ� ನಮಮ್ನುನ್ ಅನುಸ���”– ಅ�� 18:3; 20:34-35. 9
3:9 “ಹಕುಕ್”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:12-15.
“ಅನುಸರ�”– �ೌಲನು ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ �ಲಸದ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ�
�ಾವ� �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ� ಎಂಬ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ �ಾದ��ಾ��ಾದ್� (1
�ೂ�ಂಥ 11:1; ���ಪ್ 3:17). 10
3:10 “�ಲಸ �ಾಡ�ೂಲಲ್ದವನು”– ಆತನು �ಲಸ �ಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್
ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾರೂ �ಗು�ಾತ್ ಇಲಲ್, ಆದ� ಅವ�ಾಶ ಇರು�ಾಗಲೂ
�ಲಸ �ಾಡಲು ��ಾಕ�ಸುವವರನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 11
3:11 “ಇತ� �ಲಸದ�ಲ್ ತ� �ಾಕುವವರು”– 1 �� 5:13. ಆಲಸಯ್ತನವ�

�ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಇತರರ �ಲಸಗಳ�ಲ್ �� �ಾಕುವಂ� �ಾಡುತತ್�. �ೕ� �ಾಪ�ೂಂ��
�ಾಪವ� �ೕ��ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್ ಅದರ ಫ��ಾಂಶವ� ಇ�ೕ ಸ�� �ೂಂದ��ಾ�ರುತತ್�.
13

- 3:13 ಗ�ಾ 6:9; 1 �ೂ�ಂಥ 15:58. 14-15
3:14-15 ವ 6 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಅ��ೕಯ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ ಕರ್ಮಪ��� ಎಂದು
�ೌಲನು ಅವರನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣವ� ಅವ�� ಅವರ
ನಡವ��ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುವದು ಮತುತ್ �ೕವರು ಬಯಸುವ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸಲು �ಾರ್ರಂ�ಸುವಂ� ಅವರನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸುವದು. 16
3:16 “�ಾಂ��ಾಯಕ�ಾದ ಕತರ್ನು”– �ೂೕ�ಾ 15:33; 16:20; 2 �ೂ�ಂಥ 13:11;
���ಪ್ 4:9; 1 �ಸ 5:23; ಇ�ರ್ 13:20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಾಂ�”– ���ಪ್ 4:6-7 ರ�ಲ್ ಆತನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂಡುವ �ಾಂ�ಯನುನ್
�ೂಂದುವದು �ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ����ಾದ್�. 17
3:17 �ೌಲನು �ಲವ� (ಮತುತ್ ಬಹುಶಃ ಎ�ಾಲ್) ತನನ್ ಪ�ರ್�ಗಳನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ನು
ಮತುತ್ ಇತರರು ಅದನುನ್ ಬ�ಯು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. �ೂೕ�ಾ 16:22 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ತನನ್ �ಸ�ನ�ಲ್ ಸ�ಗ�� ಪ�ರ್�ಗಳನುನ್ ಬ�ಯುವ
�ಾಧಯ್��� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು – 2:2. ಆದದ್�ಂದ ಅವನು ತನನ್
ಎ�ಾಲ್ ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೂ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ೕ �ಲವ� �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ�ಯು�ಾತ್
ಇದದ್ನು – 1 �ೂ�ಂಥ 16:21; ಗ�ಾ 6:11; �ೂ�ೂ 4:18 �ೂೕ��. 18
- 3:18 �ೂೕ�ಾ 1:7; 16:20.

