�ೌಲನು ���ಯ�� ಬ�ದ �ದಲ�ಯ ಪ�ರ್�
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು.
��ಾಂಕ:
ಸು�ಾರು �ರ್.ಶ. 64 ರ�ಲ್
�ಯ್ೕಯ:
�ೌಲನು ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ಯುವ ಸಮಯದ�ಲ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ ಸ�ಗಳ ಸಂ�ಯ್
ಬಹಳ�ಾ� ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಸ��ಾದ ನಡವ��, ಕರ್ಮ,
ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಸ�ಗಳ �ಾಯಕತವ್, �ಾಗೂ ಇವ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯಗಳೂ
ಅವ�ಗ�ೂಂ�� ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾ�ದದ್ವ�. �ೌಲನು ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ���ಯ��
ಎರಡು ಮತುತ್ �ೕತ�� ಒಂದು ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ದನು. ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಾರ�ೂಂ�� �ಾಗೂ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ
�ರ್ೕರ��ಂ�� ಬ�ದನು, ಆದದ್�ಂದ ಅವನು �ೂ�ಟ್ರುವ ಸೂಚ�ಗಳು ಮತುತ್
�ೂೕಧ�ಗಳು �ೕವರ ಸತಯ್ಗ�ಾ�� �ಾಗೂ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಗಳ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಗ��
ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�. 3:15 ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಮುಖಯ್ ವಚನ ಎಂದು �ಾವ� �ೕಳಬಹುದು –
“�ೕವರ ಸ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ �ೕ�ಯು �ನ� �ೂ�ಾತ್ಗ�ೕಕು”.
���ಯ�� ಬ��ರುವ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೌಲನು ಮ�ತ್ಮ�ತ್ ಸವ್ಸಥ್ �ೂೕಧ� ಮತುತ್
ಸ��ಾದ ಸೂಚ�ಗಳು ಸ�ಗಳ �ೕ� ಆಕರ್ಮಣ �ಾಡುವ ಸುಳುಳ್ �ಾಗೂ �ಾರ�ಾಂ�ಕ
�ೂೕಧ�ಗ�� ಔಷ� ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�.

11
1:1 “ಅ��ಸತ್ಲನು”– �ೂೕ�ಾ 1:1; ಗ�ಾ 1:1.

“ರಕಷ್ಕನು”– ಇ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕವ�ೕ “ನಮಮ್ ರಕಷ್ಕನು” ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. �ೕತ 2:13
ರ�ಲ್ (ಮತುತ್ �ೕ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್) �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ “ನಮಮ್ ರಕಷ್ಕನು” ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ �ೕವರು ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು ಮ�ೂತ್ಂದು ಪ��ಾ��ಾ��ಯಲಲ್�ೕ?

��ಾಯ 43:11 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ �ೕವರು ಎಂದು �ೂೕ�ಸುವ ಇತ�
ವಚನಗ�ಾದ ���ಪ್ 2:6 �ೂೕ��.

“��ೕ�”– ಅಂ�ಮ ರಕಷ್�ಯ ��ಾವ್�ಯ ಭರವ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾತರ್�ೕ ಏ�ೖಕ
ಆ�ಾರ�ಾ��ಾದ್� (�ೂ�ೂ 1:27; �ೂೕ�ಾ 5:2). 2
1:2 “���ಯನು”– ಅ�� 16:1.

“ಕು�ಾರನು”– ಆ�ಮ್ೕಕ ಕು�ಾರನು, �ಜ ಕು�ಾರನಲಲ್.
“ಕರು�”– �ೌಲನು ಸಹಜ�ಾ� “ಕರು� ಮತುತ್ ಕೃ�” ಎಂದು ಬ���ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ
1:7). ���ಯ�� ಬ��ರುವ ಎರಡು ಮತುತ್ �ೕತ�� ಬ��ರುವ ಒಂದು ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್
“ಕರು�” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ �ೕ���ಾದ್�. ��� ಮತುತ್ �ೕತ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯ�ಲ್
ಪ��ಾರ್ವ� �ೂಡ���ೂಂ�ದದ್ರು. ಇತ� �ರ್ೖಸತ್��ಂತ ��ಾಚ್� ಅಂಥವ�� ಕರು�
ಅವಶಯ್�ಾ���ೕ? �ಾ�ೂೕಬ 3:1 �ೂೕ��.

“ನಮಮ್ ಕತರ್ನು”– ಲೂಕ 2:11; ���ಪ್ 2:10-11 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 3
1:3 ಇದ�ಂದ ನಮ� �ೂ�ಾತ್ಗುವ�ೕ�ಂದ� ���ಯನು ಎ�ಸದ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಯ
�ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಬಹುಶಃ ಪರ್ಮುಖ �ಾಯಕ�ಾ�ರಬಹುದು (ಅ�ಲ್ದದ್ ಸ�ಯ
�ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು ಅವ�� �ಾತರ್�ೕ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ಯು�ಾತ್ ಇದದ್ನು).
ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ��ೕ�ಸುವ ಅ��ಾರ ಅವ��ತುತ್. “�ೕ�
ಉಪ�ೕಶ” ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲ�� ಪರ್ಕ��ದ ಸತಯ್�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದ
ಉಪ�ೕಶ. �ೕವರು ಅವ�� �ೂಟಟ್ ಅ��ಾರ�ಂದ ಅ��ಸತ್ಲರು ಈ ಸತಯ್ವನುನ್
ಕ��ದದ್ರು ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್�ಲಲ್ರೂ ಇದನುನ್ ನಂಬುವದು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಷಯ�ಾ�� (4:16; ಗ�ಾ 1:6-12; �ೂೕ�ಾ 6:17; ಯೂದ 3 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). �ೕವರು ಸ�ಾ�ಾಲಕರನುನ್ ಮತುತ್ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ರನುನ್ �ೕ�ವ್�ಾರಕರನುನ್
�ೕ���ಾದ್� (ಅ�� 20:28-31). ತಮಮ್ �ಾಲ�ಯ�ಲ್ರುವ �ರ್ೖಸತ್�� �ೕವರು
ಪರ್ಕ��ರುವ

ಸತಯ್�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಕ�ಸುವಂ�
ಅನುಮ�ಸ�ಾರದು. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಅನುಮ��ದ�, ಅವರು

ಅವರು
ನಂ��

�ೂರ್ೕ�ಗ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಸ�ಗ�� �ೂಡಡ್ �ೕಡನುನ್ಂಟು �ಾಡು�ಾತ್�. ಇಂ�ನ

�ರ್ೖಸತ್ರು, �ದಲ�ೕ ಶತ�ಾನದ �ರ್ೖಸತ್ರ �ಾ� ಅ��ಸತ್ಲರ �ೂೕಧ� �ೕಳುವದರ�ಲ್
�ರತ�ಾ�ರ�ೕಕು (ಅ�� 2:42). �ೕತ ಮತುತ್ ���ಯ�� ಬ��ರುವ ಮೂರು
ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಸವ್ಸಥ್ �ೂೕಧ� ಮತುತ್ ಉಪ�ೕಶ�ಕ್ �ಚುಚ್ ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡ�ಾ�� –
ವ 10; 4:6,13,16; 5:17; 6:1,3; 2 �� 3:10,16; 4:2-3; �ೕತ 1:9;
2:1,7,10. 4
1:4 “ಕಲಪ್�ಾಕ�ಗಳೂ �ೂ��ದ�ಲಲ್ದ ವಂ�ಾವ�ಗಳು”– �ೌಲನು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
ಇಲಲ್�ರುವ ಕಲಪ್�ಾ ಕ�ಗಳು ಮತುತ್ ವಂ�ಾವ�ಗಳನುನ್ (ಬಹುಶಃ �ಹೂದಯ್ರನುನ್)
ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕತ 1:14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.ಆಂಥ ಉಪ�ೕಶಗಳು
ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� �ೕವರ �ೕ�� �ಾವ �ಧದ�ಲ್ಯೂ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ಲಲ್.
�ೕವರ �ಾಕಯ್�ಾ�ರುವ ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ನಂಬುವವರು ಮತುತ್ �ೂೕ�ಸುವವರು �ಾಗೂ
ಆತನ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಕ�ಸುವವ�ಂದ �ಾತರ್�ೕ �ೕವರ �ಲಸವ� �ರ�ೕರುತತ್�. 5
1:5 “�ರ್ೕ�”– �ೌಲನು �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್� ಅದರ ಅಥರ್ �ೕವರು
�ಾನವ�� �ೂೕ�ಸುವ ಮತುತ್ ತನನ್ ಜನ�� �ೂಡುವ �ರ್ೕ��ಾ�� (“ಅ�ಾ�” – 1
�ೂ�ಂಥ 13:1). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ��ದ �ಾ��ೕ �ಾವ� ಇತರರನುನ್
�ರ್ೕ�ಸ�ೕ�ಂಬದು ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ ಗು��ಾ�ರ�ೕಕು (�ೕ�ಾನ 13:34). ಈ
�ರ್ೕ� �ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಮನುಷಯ್ನ �ಾವ�ಯಲಲ್, ಅಶುದಧ್� ಮತುತ್ �ಾವ್ಥರ್�ಂ���
ಸಂಬಂ��ಲಲ್.

“ಶುದಧ್ ಹೃದಯ”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:8; 1 �ೕತರ್ 1:22.
“ಒ�ಳ್ೕ ಮನ�ಾಸ್�”– ವ 19; 3:9; ಅ�� 23:1; 24:16. 4:2 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.

“�ಷಕ್ಪಟ�ಾದ ನಂ��”– ಗ�ಾ 5:6; 1 �ೂ�ಂಥ 2:4-5. ಇದು ಕಪ�ಗಳ�ಲ್ರುವ
�ಾಟ�ೕಯ ನಂ��� �ರುದಧ್�ಾದ�ಾದ್��. �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಬ��ರುವ ಮೂರು
�ಷಯಗಳು ಇಲಲ್� �ೂೕದ� �ರ್ೕ� ಇರ�ೕ�ಾದ �ಾ� ಇರುವ�ಲಲ್, �ರ್ೕ�ಯ �ಸ��ೕ
ಅದು ಅಹರ್�ಾ�ರುವ�ಲಲ್. 6
1:6 5 �ೕ ವಚನವ� ಜನರು ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯಸುವ �ರ್ೖಸತ್ತವ್ದ

ಹೃದಯವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಇಂದು ದುಃಖಕರ�ಾದ ಸತಯ್ ಸಂಗ� ಏ�ಂದ� �ರ್ೖಸತ್�ಂದು
�ೕ��ೂಳುಳ್ವ ಅ�ೕಕರು “ವಯ್ಥರ್�ಾದ �ಾತುಗ��” ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಮತುತ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯಗಳನುನ್ ಕ�ಗ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 7
1:7

“ಧ�ೕರ್ಪ�ೕಶಕ�ಾಗ�ೕ�ಂ��ಾದ್�”–

�ಾನವ�ಂದ

�ೌರವ

ಮ�ಾರ್�

ಪ�ಯ�ೕ�ಂದು ಅವರು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 23:5-12; �ಾ�ೂೕಬ 3:1
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಅ�ಾಯಕ�ಾ��ಾದ್� ಆದ� ಇತರರು
ಅವರನುನ್ �ಾ�ಗ�ಂದು ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ�ಾ� ಬಯಸು�ಾತ್�. ತಮ� ಅ�ೕಕ
�ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಅಲಪ್ಸವ್ಲಪ್�ೕ ���ದದ್ರೂ ಅವ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಬಹಳ ಆತಮ್��ಾವ್ಸ�ಂದ
�ಾಗೂ �ೖಯರ್�ಂದ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�! 8
1:8 “ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಒ�ಳ್ಯದು”– �ೂೕ�ಾ 7:12. ಒ�ಳ್ಯ �ೕವರು ಅದನುನ್
ಒ�ಳ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ ನಮ� �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಇ�ಲ್ “ಧಮರ್�ಾಸ�” –ಎಂದ� �ೕವರು
�ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂ�ಟ್ರುವ �ಯಮಗ�ಾ�� (��ೕಚನ�ಾಂಡ 20 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ).
ಇದು ಒ�ಳ್ೕದು ಆದ� ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ವಲಲ್ ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ� �ೕ�ಸಲು ಇದು
ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಡುವ�ಲಲ್. ಜನರ �ಾ� ಮು�ಚ್ಸಲು (�ೂೕ�ಾ 3:19-20) ಮತುತ್
ಅವ��

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನನುನ್

ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್�

ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್

ಮನವ��
�ಾ�ಸಲು (ಗ�ಾ 3:24-25) �ೕವರು ಇದನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಇದನುನ್
ಒ�ಳ್ಯ�ಂದು �ೕಳಲು ಅ�ೕಕ �ಾರಣಗ���ಾದರೂ ಇ�ೂಂದು �ಾರಣ �ಾ�ಾ��.
�ೕವರು ಉಪ�ೕ�ಸುವ �ಾಗು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಇದರ ಉಪ�ೕಗ
�ಾಡುವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. 9
1:9 “�ೕ�ವಂತನು”– �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಕತರ್�� �ೕಗಯ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ೕ�ಸುವ �ರ್ೖಸತ್ರು. ಅವರನುನ್ ತ�ಯಲು ಅಥ�ಾ ��ಸಲು ಅವ�� ಧಮರ್�ಾಸ�ದ
ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. (�ೕವರು ಬಯಸುವ �ಾ��ೕ) ಅವರು ತಮಮ್�ಯೂ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ
�ೕ�ಯು �ರ�ೕರ� ಎಂದು ಬಯಸು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:4). ಆದ� ದೃಷಟ್ರ �ಷಯ
ಬಹಳ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ��. 11
1:11 �ೌಲನು ಸವ್ಸಥ್ �ೂೕಧ� ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ತ್ರುವದನುನ್
ಗಮ���. �ಜ�ಾದ �ೂೕ�ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್� ಅನು�ಾರ�ಾ�ರುತತ್�;

ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಯು ಅದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�ರುತತ್�.

“ಮ��ಾಥರ್�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್”– 2 �ೂ�ಂಥ 4:4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾಕರ್
1:1; 1 �ೂ�ಂಥ 15:1-8 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“�ಾಗಯ್ವಂತ�ಾದ �ೕವರು”– 6:15. ಆತನ�ಲ್ ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಂ�ೂೕಷ, ಪ�ಶುದಧ್�
ಇ�ಾಯ್�ಗಳ

ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು

ಅಪ��ತ�ಾ��,
ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�.

ಅದನುನ್

ಜನರು

�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್

“ನನ�”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:17; ಗ�ಾ 2:7. 12-17
1:12-17

“ಮ��ಾಥರ್�ಾದ

ಸು�ಾ�ರ್ಯು”

ತನನ್

�ೕ�ತದ�ಲ್

�ೕ�

�ಾಯರ್�ಾ�ತು ಎಂದು �ೌಲನು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ಆ ಸು�ಾ�ರ್ಯು
“�ಾಗಯ್�ಾಯಕ�ಾದ
�ೕವರ�ಾದ್�ರುವದ�ಾಕ್�”
–ಆತ��
ಕೃತಜಞ್�
�ಾಗೂ
ಮ��ಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಸು�ಾ�ರ್ಯು ರಕಷ್�� ನ�ಸುವ �ೕವರ
ಶ�ತ್�ಾ�� – �ೂೕ�ಾ 1:16 ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಅನುಭವ�ಂದ
��ದು�ೂಂ�ದದ್ನು. �ಾನು ಅನುಭ�ಸ�ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ಇತರ�ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳಳ್ಲು
ಅವನು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಲಲ್ (ಆದ� �ಲವರು ಇಂದು �ಾ� ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�). 12
1:12 “�ೂತ್ೕತರ್ ಸ�ಲ್ಸು�ತ್ೕ�”– ಎ� 5:20; 1 �ಸ 5:18; �ೕತರ್� 7:17;
50:14-15; 56:12; �ಾಜಕ 7:12-13.

“ನನನ್ನುನ್ ಬಲಪ��ದನು”– �ೂ�ೂ 1:11,29; ���ಪ್ 4:13; ಎ� 3:16; 6:10; 2
�ೂ�ಂಥ 12:9-10.

“ನಂ�ಗಸತ್ನು”– ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು (ತನನ್ ಭ�ಷಯ್ದ್ �ಾನದ�ಲ್) �ೌಲನು
ನಂ�ಗಸತ್�ಂದು ಪ�ಗ��ದನು ಮತುತ್ ಅವನನುನ್ ಅ��ಸತ್ಲನ�ಾನ್� �ೕ��ದನು. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು
ಎಂಬದ�ಕ್ ��ಚ್ನ ಆದಯ್�ಯನುನ್ ಸತಯ್�ೕದವ� �ೂಡುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 24:45; 25:21;
ಲೂಕ 16:10-12; 1 �ೂ�ಂಥ 4:2). ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಅಬದದ್ ಪರ್�ಾ�ಕ� ಮತುತ್
ಅಕರ್ಮ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಇಷಟ್�ಲಲ್�ಾದ್��. 13
1:13 “ದೂಷಕನು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವಕು�ಾರನು, ರಕಷ್ಕನು ಎಬದನುನ್ ಅವನು

��ಾಕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು, ಇದು �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾದ ದೂಷ��ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 9:3
ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��).

“�ಂಸಕನು”– ಅ�� 8:1-3; 9:1-2; 22:4-5; 1 �ೂ�ಂಥ 15:9-10; ಗ�ಾ 1:13;
���ಪ್ 3:6.

“ಬ�ಾ�ಾಕ್�”– �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಅಹಂ�ಾ��ಾ�, ಇತರರನುನ್ ತನನ್ �ಾತುಗಳು ಅಥ�ಾ
�ರ್�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಎರಡ�ಂದಲೂ
ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.

�ೂಂದ�ಪ�ಸುವ

ಅವ�ಾನಪ�ಸುವಂಥ

“ನನ� ಕರು� ಉಂ�ಾ�ತು”– ಅವ�� ಕರು� �ೕ�ಾ�ತುತ್, ಎ�ಾಲ್ �ಾನವ�ಗೂ
ಕರು� �ೕ�ಾ�� (ಲೂಕ 18:13; �ೂೕ�ಾ 3:9,19; �ೕತ 3:3-5), �ೕವರು
ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ ಕರು� �ೂೕ�ಸಲು ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 11:32; ಎ�
2:4; �ೕಕ 7:8).

“ಅ��ಾವ್��ಾ� ��ಯ�”– ಅ�� 26:9; 23:1 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
�ಂ�ಾ�ಸುವವರನುನ್

�ಂ�ಪ�ಸುವ

ಮೂಲಕ

�ಾನು

ಒ�ಳ್ಯ

�ಾಯರ್

�ಾಡು�ತ್�ದ್ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು (�ೕ�ಾನ 16:2 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). �ೕವರು ತನ� �ೂಟಟ್ �ಳಕನುನ್ ಅವನು ���ೕ �ರಸಕ್�ಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್
ಅಥ�ಾ �ಾನು ಸತಯ್�ಂದು ಅಂದು�ೂಂಡದದ್ನು �ೕ�ಂ�ೕ ನಂಬಲು ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್
ಇರ�ಲಲ್. �ಾನವರು �ೕ�ಂದು, ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮತುತ್
ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ರಸಕ್��ದ� ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ ಕರು�� �ೂ�ಯದ ಅ�ಾಯ�ಕ್
ಒಳಪ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 12:22-34; ಇ�ರ್ 2:2-3; 6:4-8; 10:26-31;
12:25-29; �ಾ�ೂೕ 1:22-33 �ೂೕ��). 14
1:14 “ಕೃ�”– �ೕ�ಾನ 1:14,16; �ೂೕ�ಾ 1:7; 2 �ೂ�ಂಥ 8:9.

“ಅತಯ್�ಕ�ಾದದುದ್”– �ೂೕ�ಾ 5:20-21. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ�� ಮತುತ್
�ರ್ೕ�ಗ��. ಆತನ ಕೃ� ಜನ�� ಜನ�� ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೂರ�ಸುತತ್�. �ಾವ� ಆತ�ೂಂ��
ಐಕಯ್�ಾ�ದದ್� �ಾತರ್�ೕ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಸತಯ್�ಾ� ನಂಬಲು ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್
�ರ್ೕ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. ಇ�ಲಲ್ವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ �ೂ�ಯುವ ವರ�ಾ��

(���ಪ್ 1:29; ಎ� 2:8; ಗ�ಾ 5:22; �ೂೕ�ಾ 5:5). 15
1:15 “ನಂಬತಕಕ್ �ಾಕಯ್”– 3:1; 4:9; 2 �� 2:11; �ೕತ 3:8.

“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಗಳನುನ್ ರ�ಸುವದ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ . . . ಬಂದನು”– ಅವರನುನ್
�ಾಶ�ಾಡಲು ಅಲಲ್ – ಮ�ಾತ್ಯ 1:21; 9:13; ಲೂಕ 19:10; �ೕ�ಾನ 6:51;
�ೂೕ�ಾ 5:8. �ಾ�ಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗ�ಾ��ದ್ೕ� (�ೂೕ�ಾ 3:9,19,23). ಒಂದು�ೕ�
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ ಬರ� �ೂೕ�ದದ್� �ಾ�ಗೂ ರಕಷ್��ಾಗುತತ್�ೕ
ಇರ�ಲಲ್ (ಅ�� 4:12).

“�ಾ�ೕ ಮುಖಯ್ನು”– ಎ� 3:8. �ೌಲನು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ��ದ ಪ�ಶುದಧ್ ಮತುತ್
ಪರ್�ದದ್�ೂಳ� ಒಬಬ್�ಾ��ಾದ್�. ಆದ� ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಅವನು ತನನ್ ಬ�ಗ್
�ೕ��ೂಂ��ಾದ್�. “ಒ�ಮ್ �ಾನು ಮುಖಯ್�ಾ��ದ್ನು” ಎಂದು ಅವನು �ೕ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
“�ಾ�ೕ ಮುಖಯ್ನು” ಎಂದು ಅವನು �ೕ��ಾದ್�. �ಾನು �ಾಪದ �ಸ�ನ�ಲ್ ಇನೂನ್
�ೂರ�ಾಡು�ತ್ರುವ�ಾ� ಮತುತ್ ಉ�ದವ��ಂತ �ಚುಚ್ �ಟಟ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುತತ್
ಇ�ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕ�ಲಲ್. ಜನನದ ಸಮಯದ�ಲ್ ತ�ೂನ್ಂ�� ಬಂ�ರುವ ಭರ್ಷಟ್�ಾದ
ಸವ್�ಾವದ ಕು��ಾದ ತನನ್ ಮನವ��ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಆ ಸವ್�ಾವವ� ಇನೂನ್
ತನನ್�ಲ್ರುವದನುನ್ ಅವನು ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ಗ�ಾ 5:16-17; �ೂೕ�ಾ
7:18,25). ಆ ಸವ್�ಾವವ� ಅವನನುನ್ �ಂ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ �ಾಯರ್ಗ��
ನ�ಸು�ತ್ದದ್ವ� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅತಯ್�ಕ�ಾದ ಕೃ�
ಅವನನುನ್

ರ��,

ರಕಷ್�ಯ

�ಾಗರ್ದ�ಲ್

ನ�ಸು�ಾತ್

ಇ�

ಎಂಬದನೂನ್

ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ನಮಮ್ ಬ�ಗ್ �ಾವ� ಏನು �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ದ್ೕ�? ಈ ಪರ್�ನ್�
�ಾವ� �ೂಡುವ ಉತತ್ರ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್�� (ಲೂಕ 18:9-14). 16
1:16 ಕರು�ಯನುನ್ �ೂೕ�� �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಮುಖಯ್�ಾದ �ೌಲನನುನ್ ರ�ಸುವ
ಮೂಲಕ, �ಾನು ಎಂ�ಾ �ಾ�ಯ�ಾನ್ದರೂ ರ�ಸಬಲಲ್ನು ಎಂಬದನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೂೕ���ಾದ್�. ಅವನು ಬಹಳ �ಟಟ್ವನು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕೃ� �ಾಗೂ ಶ�ತ್�
�ೕ�ದವನು ಎಂದು �ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾವನೂ �ಂ�ಸ�ಾರದು.

“ಪ�ಣರ್ �ೕಘರ್�ಾಂ�”– 2 �ೕತರ್ 3:9,15. ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಗಳು,

ದುಬರ್ಲರು, ಮೂಖರ್�ಾದ �ಾನವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಘರ್�ಾಂತ�ಾ�ರ� �ೂೕ�ದದ್�
�ಾರೂ ರಕಷ್� �ೂಂದಲು ಆಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್.

“ದೃ�ಾಟ್ಂತ”– �ೕವರು �ಾನವರನುನ್ �ೕ� ರ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದ�ಕ್ �ೌಲನು
ದೃ�ಾಟ್ಂತ�ಾ��ಾದ್� – ಇದು ಕೃ� �ಾಗೂ ಕರು�� ಅಹರ್ರಲಲ್ದವ�� ಅವ�ಗಳನುನ್
�ೂೕರುವ ಸಂಗ�ಗ�ಾ��. ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ಾವ� �ೌಲನ �ಾ� �ೂಡಡ್ �ಳಕನುನ್
�ೂೕಡುವ ಅಥ�ಾ ಅವ��ಾದ ಅನುಭವವನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಆದ�
ಅವ�� �ೂ�ತ ಕೃ� ಮತುತ್ ಕರು�ಯನುನ್ ಪ�ಯುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು.

“�ತಯ್�ೕವ”– �ೕ�ಾನ 3:15-16. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ
�ಾತರ್�ೕ ಇದು �ೂಂ��ೂಳಳ್ಬಹುದು (�ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:36). 17
1:17 “ಅರಸನು”– �ೕತರ್� 10:16; 24:10; 45:1; 47:2; ಪರ್ಕ 19:16.

“�ಲರ್ಯನು”– 6:16; �ೂೕ�ಾ 1:23.
“ಅದೃಶಯ್ನು”– �ೕ�ಾನ 1:18.
“ಆತನು �ಾತರ್�ೕ �ಾ�ಯೂ, ಏಕ�ೕವರು”– �ೂೕ�ಾ 11:33; 16:27; 1 �ೂ�ಂಥ
1:25; �ೂ�ೂ 2:2-3; ಯೂದ 25.

“ಪರ್�ಾವ”– �ಾನವರನುನ್ ಅವರ �ಾಪಗ�ಂದ ರ�ಸುವ �ಾನಪರ್�ಾವಗಳು �ೕವ��
�ಾತರ್�ೕ ಅ�, ಆತ�� �ಾತರ್�ೕ ಅವ�ಗ�ರ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು ಬಯ�ದನು. ಎ�
1:6,12,14; 2:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 18
1:18 “ಪರ್�ಾದ�ಗಳು”– �ೂೕ�ಾ 12:6; 1 �ೂ�ಂಥ 12:28; 14:3. ಪ��ಾ��ಾ�
�ೕವರು ���ಯನನುನ್ ತನನ್ �ೕ�� ಕ��ಾಗ ಅವನು �ೌಲನನುನ್ (ಅಥ�ಾ �ೕ�
ಪರ್�ಾ�ಯನುನ್) �ೕವರ ಕ�ಯನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾಗೂ ಅದರ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುವಂ� ಬಲಪ��ದನು. ಅ�� 13:1-2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ವಯ್ಯುದಧ್”– 6:12; 2 �� 4:7; ಎ� 6:11.
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1:19 ವಚನ 5. ನಂ�� ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ ಮನ�ಾಸ್�ಯ ನಡು��ರುವ ಸಂಬಂಧವನುನ್
ಗಮ���. ಅಂದ� ನಂ�� ಮತುತ್ �ಾಪವನುನ್ ತ�ಯುವದರ ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸ
����. ಒ�ಳ್ೕ ಮನ�ಾಸ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರಲು ಒಂ�ೕ �ಾಗರ್ ಮನ�ಾಸ್� �ಾವ�ದನುನ್

��ೕ�ಸುತತ್��ೕ ಅದ�ಂದ ದೂರ�ರುವದು.

“ನಂ��ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಹಡಗು ಒ�ದವರಂ��ಾದ್�”– “ಅವರ” ನಂ�� – “ಅವರ”
ಎಂಬ ಪದ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇಲಲ್. “ನಂ��ಯು” �ರ್ೖಸತ್ ನಂ��ಯ �ೕಹ�ಾ�ದುದ್
ಅದನುನ್ �ೕವರು ಪರ್ಕ��ದನು �ಾಗೂ ಅ��ಸತ್ಲರು ಕ��ದರು. �ಾವ��ೕ
ಪ��ಥ್�ಯ�ಾಲ್ದರೂ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ನಂ��ಯ ಹಡಗು
ಒ�ದು�ೂೕಗಲು �ಡುವ�ಲಲ್ – ಇ�ರ್ 10:39; ಲೂಕ 22:31-32; �ೕ�ಾನ
10:27.

ಆದ�

�ರ್ೖಸತ್�ಂದು

�ೕ��ೂಳುಳ್ವ

ಜನರು

ನಂ��ಯ

�ಷಯ�ಾದ

�ೂೕಧ�ಗಳ�ಲ್ ಹಡಗು ನಷಟ್ಪಡುವ �ಥ್�� ಬರಬಹುದು ಮತುತ್ �ೂೕರ�ಾದ
ಅಪನಂ��� ಒಳ�ಾಗಬಹುದು. 20
1:20 ಸ�ಗ�� ಇವ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾಗ �ೌಲನು ವಯ್�ತ್ಗಳ
�ಸರುಗಳನುನ್ ಬಳಸಲು �ಂಜ�ಯ�ಲಲ್. �ಾ��ೕ 2 �� 2:17; 4:14-15
�ೂೕ��.

“ಇವರನುನ್ �ೖ�ಾನ�� ಒ�ಪ್��ದ್ೕ�”– 1 �ೂ�ಂಥ 5:4-5 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 1 ಪ�ವರ್ 21:1; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10; �ೕ�ಾನ 8:44 ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ
ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಮ�ಾತ್ಯ 9:3 ರ�ಲ್ ದೂಷ�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��.
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2:1 “��ಾಪ�ಗಳು . . . ಮನ�ಗಳು”– 6:18; 5:20; ���ಪ್ 4:6. �ಾರ್ಥರ್�ಯ
�ಷಯ�ಾ� 1 �ಸ 5:17 �ೂೕ��.

“ಕೃತಜಞ್�ಾಸುತ್�ಗಳು”– ಎ� 5:20; �ೂ�ೂ 1:12; 2:7; 3:16; 4:2; 1 �ಸ 5:18;
�ಾಜಕ 7:12-13; �ೕತರ್� 7:17; 50:14-15; 56:12.

“ಮುನುಷಯ್�ಲಲ್ರು”– ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು �ನ್ೕ�ತರು ಸಂಬಂ�ಕರು ಎಂಬ �ಕಕ್
ವೃತತ್�ೂಳ� �ೕ�ತ�ಾ�ರ�ಾರದು ಬದ�ಾ� �ೂೕಕ�ಾಯ್� ��ಾತ್ರ�ಾ�ರ�ೕಕು. 2
2:2 ಅ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�� ಅವರನುನ್ �ೕ�ಸ�ೕ�� ಎಂದು �ೌಲನು

�ೕ��ಾದ್�. �ರ್ೖಸತ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು �ೕಶದ�ಲ್ ನ�ಯುವ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ�
ಪರ್�ಾವ �ೕರುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಇ�ಲ್ ಸೂ���ಾದ್�. ಅ��ಾರದ�ಲ್ರುವವರು
��ಾವ್�ಗ�ಾಗ� ಇರು�ಾಗ ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ಾಗ ಇದು ಸತಯ್�ಾ�ರುತತ್�
(ಅದು �ೌಲನ �ನದ�ಲ್ಯೂ ಸತಯ್�ಾ�ತುತ್). �ಲವ� �ೕಶಗಳ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು
�ಾ� ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ ಪರ್�ಾಂತ�ಾ� �ೕ�ಸಲು �ಾ� ಆಗು�ತ್ಲಲ್�ಂದ� ಅವರು ತಮಮ್
�ಾಯಕ��ಾ� �ೕ� �ಾರ್�ರ್ಸ�ೕ�ೂೕ �ಾ� �ಾರ್�ರ್ಸುವ�ಲ್ �ಫಲ�ಾಗು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
3

2:3 ರಕಷ್� �ೂಂ�ಲಲ್�ರುವ ಮತುತ್ ರಕಷ್� �ೂಂ�ರುವ ಜನ��ಾ� �ಾರ್�ರ್ಸುವದು
�ೕವ�� ��ಚ್��ಾ��. �ೕವ�� ��ಚ್��ಾಗುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು
ಆಸ�ತ್�ಂದ �ಾಡ�ೕಕು. 4
2:4 �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಪರ್��ಬಬ್�ಗೂ �ೕವರ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ
�ೕ��ಯನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ��. ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ
ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತನ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂದ�ೕಕು ಎಂಬದು ಆತನ
ಬಯ��ಾ��. 4:10; �ೕ�ಾನ 1:29; 3:16; �ೂೕ�ಾ 11:32; 2 �ೂ�ಂಥ
5:19; 2 �ೕತರ್ 3:9; 1 �ೕ�ಾನ 2:1; ���ಕ್ೕಲ 18:32 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ರ್ೕ�ಯ ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವ �ೕವ�ಂದ �ಾವ� ಇದ�ನ್ೕ
ಎದುರು�ೂೕಡಬಹು�ಾ�� (1 �ೕ�ಾನ 4:8). �ೕ�ರು�ಾಗ ಅ�ೕಕ ಜನರು ಸತಯ್ವನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ಾ� �ಫಲ�ಾಗು�ಾತ್�? ಮ�ಾತ್ಯ 23:37;
�ೕ�ಾನ 3:19-20; 5:40; 2 �ಸ 2:10-12 �ೂೕ��. �ಾ��ೕ �ೂೕ�ಾ 8:29 ರ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 5
2:5 “�ೕವರು ಒಬಬ್�ೕ”– 1:17; 1 �ೂ�ಂಥ 8:6; ಎ� 4:6; ��ಾಯ 44:6,8;
45:5,18. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತರ್�ೕಕತವ್ದ�ಲ್ ಒಬಬ್ ಸದಸಯ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ೌಲನು
�ೕ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ಕ���ಾದ್� – 1:1-2; �ೂೕ�ಾ 8:9; 9:5; ���ಪ್ 2:6,11;
�ೂ�ೂ 1:15; 2:9; �ೕತ 2:13. ಆತನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಆ ಸತಯ್ವನುನ್ ಇ�ಲ್
��ಾಕ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ಾಕಯ್�ಂಬ�ಾ�ದದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಂಸ�ಾ��ಾ�
ಅಂದ� ಮನುಷಯ್�ಾ� ಬಂದನು ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 1:14; ���ಪ್

2:7-8; ಇ�ರ್ 2:14,17).

“ಮಧಯ್ಸಥ್ನು”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಈ ಪದವನುನ್ ಇ�ಲ್ ಮತುತ್ ಇ�ರ್ 8:6;
9:15; 12:24 ರ�ಲ್ �ಾತರ್ ಬ�ಯ�ಾ��, ಆದ� ಇ�ೕ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕ��ೕ�
ಪದಗಳ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. �ೕ�ಾನ 14:6,13,14;
�ೂೕ�ಾ 5:1-2; ಎ� 2:18; ಇ�ರ್ 4:14-16; 7:25; 10:19-22; 13:15; 1
�ೕ�ಾನ 2:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವನು ಮತುತ್
�ೕವರು ಆ�ರುವದ�ಂದ ಇಬಬ್ರನೂನ್ ಆತನು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಇಬಬ್ರ
�ೕ�ಯೂ
ತನನ್
�ೖಗಳ�ನ್ಡು�ಾತ್�
�ಾಗೂ
�ೕಬನು
ಬಯ�ದಂ�
ಮಧಯ್�ಥ್ಕ�ಾ�ರು�ಾತ್� (�ೕಬ 9:32-35). �ೕವರು ಮತುತ್ �ಾನವನ ನಡು�
ಮಧಯ್ವ�ರ್�ಾ� �ಾವ�ೕ ವಯ್�ತ್, �ೕವಭಕತ್ನು, “�ೕವರು” ಅಥ�ಾ �ೕವ�ಾನವ ಎಂದು
ಕ����ೂಳುಳ್ವವನು �ಾರೂ ಇಲಲ್. ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ
ಮಧಯ್�ಥ್ಕ�ಾ�ರುವದ�ಂದ �ೕ� �ಾರ ಅವಶಯ್ಕ�ಯೂ ಇಲಲ್. ಒಂದು�ೕ�
�ಾನವ�ಲಲ್ರೂ, �ರ್ೖಸತ್�ಂಬ�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವವ�ಲಲ್ರೂ, ಇದನುನ್ ನಂಬುವ�ಾದ�,
ಭೂ�ೂೕಕದ ಎಂ�ಾ ಬದ�ಾವ��ಾಗುವ�ಂದು �ೕ���! 6
2:6 “��ೕಚ��ಾ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; �ೂೕ�ಾ 3:24-25; ಗ�ಾ 1:4.

“ಎಲಲ್��ೂೕಸಕ್ರ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಎ�ಾಲ್ �ಾನವ��ಾ� ಸತತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನು
�ೂಟಟ್ ಕರ್ಯ ಇ�ೕ �ೂೕಕದ ��ೕಚ��ಾ� ಆ��. ಜನರು ರಕಷ್� �ೂಂದ�
�ಾಶ�ಾದ� ತಪ�ಪ್ ಅವರ�ಾದ್���ೕ �ೂರತು ಆತನದಲಲ್.

“ತಕಕ್ ಸಮಯಗಳ�ಲ್”– ಗ�ಾ 4:4. 7
2:7 “�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್ನು”– �ೕವರು ತನನ್ನುನ್ ಈ �ಾಯರ್�ಾಕ್� ಕ���ಾದ್� ಮತುತ್
�ಾನು ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ��ರುವದ�ಾಕ್� �ೌಲನು ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಒ�ತ್ �ೕ��ಾದ್�. ಗ�ಾ
1:11-12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ಅನಯ್ಜನ��”– ಗ�ಾ 2:7-8.

8

2:8 “ಭ�ತ್ಪ�ವರ್ಕ�ಾ� �ೖಗಳ�ನ್�ತ್”– �ಾರ್ಥರ್�ಯ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ �ೖಗಳ�ನ್ತುತ್ವದು
�ಹೂದಯ್ರ�ಲ್ ಮತುತ್ ಧಮರ್ಗಳವರ�ಲ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�ತುತ್. �ಾರ್ಥರ್�ಯ�ಲ್ �ೕ�

�ಾಡುವದು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ�ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ
14:19; 26:39; ಲೂಕ 18:13; �ೕ�ಾನ 17:1; ಅ�� 1:14; �ೂಂ�� 2:1;
20:36 �ೂೕ��.

“ಭ�ತ್ಪ�ವರ್ಕ�ಾ�”– �ೕತರ್� 26:6; ��ಾಯ 1:15; �ಾ�ೂೕಬ 4:8 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರು ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�� ಉತತ್�ಸ�ೕ�ಂದು �ಾವ�
ಬಯಸುವ�ಾದ� �ಾವ� �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಡ�ೕ�ಾ�ರುವದು ಬಹಳ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��.
ಭ�ತ್�ಲಲ್�
�ೖಗಳನುನ್
�ೕ�ತುತ್ವದು
�ೕವರನುನ್
ಅವ�ಾ�ಸುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ��. ಇತರರ �ೕ� “�ೂೕಪವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್�” �ಾರ್ಥರ್�
�ಾಡಲು ಅ�ಡ್�ಾಗುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 6:12,14,15; ಎ� 4:23,31,32; �ೂ�ೂ
3:13,15 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ”– �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� “�ಾರಣ” ಅಥ�ಾ “ಎರಡು ಮನ�ಸ್ನ ಪರ್�ನ್ಗಳನುನ್”
ಸೂ�ಸುತತ್� – �ಾ�ೂೕಬ 1:6-8. 9-10
2:9-10 ��ೕಯರು �ಾವ �ೕ� ವಸ�ಗಳನುನ್ ಧ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕಡು�ಾತ್�
ಮತುತ್ �ಂ�ಸು�ಾತ್��ೕ? ಖಂ�ತ. ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ಈ �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ�ಯುವಂ�
ಆತನು �ೌಲ�� �ರ್ೕರ�ಯನುನ್ �ೕ��ಾದ್�. ��ಾಯ 3:16-23 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ಾ��ೕ 1 �ೕತರ್ 3:3-4 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರುವ ��ೕಯರು
ಡಂಭ�ಲಲ್� �ಾನ�ಥ್ಯ�ಾ� ವಸ�ಗಳನುನ್ ಧ���ೂಳಳ್�ೕಕು �ಾಕಂದ� �ೂೕಕದ
��ೕಯರಂ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು ಅಥ�ಾ ಎಲಲ್ರ ಗಮನ ��ಯುವದು ಅಥ�ಾ
ಪ�ರುಷರನುನ್ ಆಕ�ರ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದು ಅವರ �ಾಯರ್ವಲಲ್.ಅವರು ಬಂ�ಾರ ಅಥ�ಾ
ದು�ಾ� ಆಭರಣಗಳು ಅಥ�ಾ ���ಾಳುವ ವಸ�ಗಳನುನ್ ಧ���ೂಳಳ್�ಾರದು �ಾಕಂದ�
ಅವರು ಸ��ಾದ ಆ�ಾರ ಮತುತ್ ವಸ��ಲಲ್� ಕಷಟ್ಪಡು�ತ್ರುವ ಬಡವರು �ಾಗೂ
ಅವಶಯ್ಕ�ಯ�ಲ್ರುವವರು ಇರುವ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಇದಲಲ್� ಅವರ
ಕತರ್ನು ಮತುತ್ ರಕಷ್ಕನು ಸಹ ಬಡವ�ಾ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 9:20; 2 �ೂ�ಂಥ 8:9),
ಆತನು ತನನ್ ಜನರನುನ್ ತಮಮ್ನುನ್ ��ಾಕ���ೂಂಡು ಆತನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸಲು ಕ���ಾದ್�
– ಮ�ಾತ್ಯ 10:38-39; ಲೂಕ 14:33. ಬಂ�ಾರ, ಆಭರಣ ಮತುತ್ ���ಾಳುವ
ಬ�ಟ್ಗ��ಾ� ಹಣ ಖಚುರ್ �ಾಡುವ ಬದಲು ಬಡವ�� �ೂಡುವದು ಅಥ�ಾ ಸು�ಾ�ರ್

�ಾರಲು �ೂಡುವದು ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��. ನಂ��ಯುಳಳ್ ಪ�ರುಷರು �ಾಗೂ
��ೕಯರು

�ೕನ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು,

�ಾನಸಥ್�ಾ�ರ�ೕಕು

ಮತುತ್

ಸಂತುಷಠ್�ಾ�ರ�ೕಕು (6:6-8), ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಗಂಟುಗಳನುನ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅಲಲ್
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾ�ಟುಟ್�ೂಳಳ್�ೕಕು (ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-21) ಎಂದು ಬಯಸು�ಾತ್�.
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ಾವ� ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳ “ಆಭರಣಗಳು” ಮತುತ್ “ವಸ�ಗಳನುನ್”
ಧ���ೂಳಳ್�ೕಕು. 11
2:11 “�ೌನ”– 1 �ೂ�ಂಥ 14:34-35.

“ಅ�ೕನ�”– 1 �ೂ�ಂಥ 11:3,7-10. 12
2:12 “ಉಪ�ೕಶ”– ಪ�ರುಷರು ಉಪ�ಥ್ತ�ಾ�ರು�ಾಗ �ಾಡ�ೕ�ಾದ �ಾವರ್ಜ�ಕ
ಉಪ�ೕಶ ಎಂಬದು ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ಾ��. ಇದು ��ೕಯ �ಲಸವಲಲ್. ಆದ� ಅವರು
�ೌವನಸಥ್ರ ��ೕಯ�� ಉಪ�ೕಶದ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು (�ೕತ 2:3-5). �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಒಬಬ್ ��ೕ �ೕವರ �ಾ�ಾಯ್ವನುನ್ �ವ�ಸಲುಲ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್�
�ಾಸ��ಾ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ� (ಅ�� 18:26), ಆದ�
ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್ನು ಅದರ ಬ�ಗ್ �ಾವ��ೕ �ೕ��ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್ಲಲ್.
13-14

2:13-14 ��ೕಯರು �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ� �ಾ� �ೂೕ�ಸ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಪ�ರುಷರ
�ೕ� ಅ��ಾರ ನ�ಸ�ಾರದು ಎಂಬದ�ಕ್ �ೌಲನು ಎರಡು �ಾರಣಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ �ಾರಣವ� ಆ�ನ �ಾಲದ ಸಂಪರ್�ಾಯಗ��ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ೂೕಮನ್
�ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ�ಲ್ದದ್ ಪ�ರಷರು ಏನಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಅಥ�ಾ ಅಂಥ �ಾಯರ್ಗ��
�ಾವ�� ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. �ದಲ�ಯ �ಾರಣ�ೕ�ಂದ� �ೕವರು �ದಲು
ಆ�ಾಮನನುನ್ ಉಂಟು�ಾ�ದನು – ಆ� 2:17-18,21,22. ಪ�ರುಷನು ��ೕಯ �ೕ�
ಅ��ಾರವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು �ವರು ಬಯ�ದನು ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್�.
ಎರಡ�ಯ�ಾ�,

�ೖ�ಾನನು

ಹವವ್ಳನುನ್

ವಂ��ದ�ೕ

�ೂರತು

ಆ�ಾಮನನುನ್

ವಂ�ಸ�ಲಲ್ – ಆ� 3:1-6. �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ� �ೖವ�ಾಸ�ದ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ ಪ�ರುಷ��ಂತ ��ಾಚ್� ��ೕಯರು ಸುಲಭ�ಾ� ತಪ�ಪ್�ಾತ್�, ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಅವ�� �ಾ� ಪ�ರುಷರ �ೕ� ಅ��ಾರ �ೂಡ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಸ�ಯ�ಲ್

ಉಪ�ೕ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರದು ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು ಉತತ್ಮ �ಾರಣ��ಸುತತ್�
�ಾಗೂ ಇದು ಸ��ಾ� �ೂಂ���ಾಗುತತ್�. 14
2:14 “ಅಪ�ಾ�”– ಆ�ಾಮನು ಅಪ�ಾ��ಾಗ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್
ಇ�ಾಲ್ (�ೂೕ�ಾ 5:12-14) ಬದ�ಾ� ಹವವ್ಳು �ದಲು �ಾಪ �ಾ�ದಳು ಎಂದು
�ೕ��ಾದ್ನ�ಟ್. 15
2:15 ಪರ್ಸವ�ೕದ� ಹವವ್ಳ �ಾಪ�ಕ್ �ೂ�ತ �� – ಆ� 3:16. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ��ೕಯ�� ಇ�ಲ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹದ ಪದ�� ಮತುತ್ ಅವರು �ಾವ �ೕ�
�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ�ೕ ಅವರ ನಂ��� ಪ��ಾ��ಾ��.

31-7
3:1-7 – “ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ನು” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವಲ ಐದು ಸಲ �ಾತರ್�ೕ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� – ಅ�� 20:28;
���ಪ್ 1:1; 1 �� 3:2; �ೕತ 1:7; 1 �ೕತರ್ 2:25. ಇದು �ಜ�ಾ�ಯೂ “�ಮಮ್
�ೕ� �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡುವವನು” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುವ ಎರಡು ಪದ�ಾ��.
ಸಥ್�ೕಯ ಸ�ಯ ��ಯರನುನ್ ಸೂ�ಸಲು ಈ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� (ಅ��
20:17; �ೂಂ�� 20:28; ���ಪ್ 1:1 �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ನ �ಲಸವ�
“ಒ�ಳ್ಯ” �ಲಸ�ಾ��, ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್�ೕ ಒ�ಳ್ಯ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ��ಾನ್�
�ಾಡುವವ�� �ೂಡಡ್ ಪರ್�ಫಲಗಳು �ಗುತತ್� – 1 �ೕತರ್ 5:1-4. ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ನು ಅಥ�ಾ
��ಯನ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವದ�ಂದ ಅಹರ್�ಗಳು �ೂಡಡ್�ಾ��.
ಒಂದು�ೕ� ಸ�ಗಳು ಈ ಅಹರ್�ಗಳನುನ್ ಕ�ಗ��ದ� ಮತುತ್ ತಮಮ್
ಅ��ಾರ್ಯಗ�ಗನು�ಾರ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ನನುನ್ ಆ���ೂಂಡ� ಸ�ಯ �ೕ�ತದ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ೕತರ್ದ�ಲ್ ಅವರು �ಫಲ�ಾಗುವರು ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ೕ� �ಾ�ೕ
�ೂಂದ�ಗಳನುನ್ ಬರ�ಾ��ೂಳುಳ್ವರು. 2
3:2 “�ೂೕ�ಾ�ೂೕಪ��ಲಲ್ದವನು”– ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್�ಾ� ಸ� �ಾರ�ನ್ೕ ಆ�ಕ್
�ಾ�ದರೂ ಆತನು �ಾರೂ ಅವನ �ೕ� �ಾಯ್ಯಬದಧ್�ಾ� ಆ�ೂೕಪ �ಾಡಲು ಆಗದ
�ಾ� ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�, �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಮತುತ್ �ೖ�ಕ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ� �ೕ�ಸ�ೕಕು.

“ಏಕಪ�ನ್ಯುಳಳ್ವನು”– ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ ಬಹುಪ�ನ್ತವ್ವ� �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�ತುತ್.
ಒಬಬ್��ಂತ �ಚುಚ್ �ಂಡ�ಯರನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ ಪ�ರುಷರ�ಲ್ �ಲವರು �ರ್ೖಸತ್�ಾದರು.
ಅಂಥ ವಯ್�ತ್ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್�ಾಗ�ಾರದು. �ೕವರು ತನನ್ ಜನ ಏ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು
ಬಯಸು�ಾತ್�ೂೕ (1 �ೕತರ್ 5:3) ಅದ�ಕ್ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ನು ಇ�ೕ ಸ�� �ಾದ��ಾ�ರ�ೕಕು.
ಮತುತ್ �ಾರ್ರಂಭ�ಂದ�ೕ ಪ�ರುಷನು ಏಕಪ�ನ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದು �ಾನವರ
�ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರ �ೕಜ��ಾ�� – ಆ� 3:22-24; ಮ�ಾತ್ಯ 19:3-9.
“ಏಕಪ�ನ್ಯುಳಳ್ವನು” ಎಂದ� ಸ�ಾಧಕಷ್ನು �ಾವ��ೕ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಎರಡ�ೕ
ಮದು� �ಾ��ೂಂ�ರ�ಾರದು ಎಂಬದು �ಲವರ �ೕಚ��ಾ��. ಬರ್ಹಮ್�ಾ�ಗಳು
ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಅಧಯ್ಕಷ್�ಾಗ�ಾರದು ಎಂದು �ೌಲನು ಕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದು ಇನೂನ್ �ಲವರ
�ೕಚ��ಾ��. ಏ�ೕಆದರೂ, ಅವ�ೕ ಒಂ��ಾ�ದದ್ನು (1 �ೂ�ಂಥ 7:8) ಆದರೂ
ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ನ ಜ�ಾ�ಾದ್���ಂತ ��ಚ್ನ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯವ�ಾ�ದದ್ನು ಅಂದ� ಅ�ೕಕ
ಸ�ಗಳ �ೕ� ಅವನು �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡ�ೕ�ಾ�ತುತ್ (1 �ೂ�ಂಥ 12:28; 2
�ೂ�ಂಥ 11:28). 1 �ೂ�ಂಥ 7:1,8,26,27,32-34 �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಬ�ದ ವಯ್�ತ್
ಮದು��ಾ�ರದ ವಯ್�ತ್ಗಳು ಸ�ಯ�ಲ್ ಅಧಯ್ಕಷ್�ಾಗ�ಾರದು ಎಂದು �ೕ��ಾದ್� �ಾವ�
�ೕ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ೕ? 4�ೕ �ಾಕಯ್ದ �ೂೕಟ್ಸ್ ಸಹ �ೂೕ��.

“ಸಂಯಮವ�ಳಳ್ವನು”– ಕರು� �ೂೕರದವ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್.
“��ೕಂ�ರ್ಯನು”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:27; 2 �� 1:7.
“�ಾನಸಥ್ನು”– �ೕವರ �ಾಕಯ್ �ೂ�ತ್ದದ್� ಅಥ�ಾ �ೂೕ��ದ� �ಾಲದು, �ೕವರ
�ಾಕಯ್ �ೕಳುವ ಪರ್�ಾರವ� �ಾವ� �ೕ�ಸ�ೕಕು.

“ಅ��ಸ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವವನು”– ಅವನು ಜನರನುನ್ ತನನ್ ಮ�� ಆ�ಾವ್�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್
ಅವ�� ದ�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ೕಕು – ಇ�ರ್ 13:2 �ೂೕ��. �ೕತನ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್
ಇದನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� �ೕಳ�ಾ�� – “ಅ�� ಸ�ಾಕ್ರ �ರ್ೕ�ಸುವವನು” –
ಅಂದ�, ಅ�� ಸ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವದನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವ�ೕ �ೂರತು �ೂಂದುವವನಲಲ್.
ತನನ್ ಸ�ಾಯದ ಅವಶಯ್ಕ�ಯ�ಲ್ರುವವ�ಂದ ಅವನು �ಾವ್ಥರ್�ಂದ �ಂಜ�ಯ�ಾರದು.
“�ೂೕ�ಸುವದರ�ಲ್ ಪರ್�ೕಣ�ಾ�ರ�ೕಕು”– �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಕ�ಸ�ೕಕು. ಇದರ

ಅಥರ್ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್�� �ೕವರ �ಾಕಯ್ �ೂ�ತ್ರ�ೕಕು – ಅವ��ೕ �ೂ�ತ್ಲಲ್�ಂದ�
�ೕ�ಯವ�� ಕ�ಸಲು �ೕ� �ಾಧಯ್? ಇದಲಲ್� �ೂೕ�ಸಲು ಅವರು �ೕವ�ಂದ ತ�ಾಂತು
�ೂಂ�ರ�ೕಕು. 3
3:3 “ಮ�ಾಯ್ಸಕತ್�ಾ�ರ�ಾರದು”– ಮದಯ್ದ ಚಟ�ಕ್ ಒಳ�ಾ�ರ�ಾರದು. �ೂೕ�ಾ
14:21; ಮತುತ್ ಎ� 5:18 ನಮಮ್ ಅನುಸರ�� ಉತತ್ಮ�ಾದ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�.
ಪರ್��ಬಬ್
��ಾವ್�ಯು
ಮ�ಾಯ್ಸ�ತ್�ಲಲ್ದವ�ಾ�ರ�ೕಕು.

“ಜಗಳ�ಾಡುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು”–
�ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ

ಕತರ್ನ�ಲ್

ಆಸಕತ್�ಾ�ರ�ೕ�ೕ

�ೕವ�ೕವಕರು

ಇತರರನುನ್

�ೂರತು
�ಾವ��ೕ

ದೂ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು.

ಇದಲಲ್�, ಅವನು �ೕ�ಯವ��
�ೂಂದ� �ೂಡಲು �ಾರನೂನ್ ಕ�ತರ�ಾರದು. ಅಂಥ �ಾಯರ್ �ಾಡುವ ವಯ್�ತ್
“�ರ್ೖಸತ್ನು” ಎಂಬ �ಸ�� ಅಹರ್�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಸ�ಯ �ಾಯಕತವ್ದ�ಲ್ ಅವ��
�ಾವ��ೕ �ಾಥ್ನ�ರುವ�ಲಲ್.

“ದರ್�ಾಯ್��ಲಲ್ದವ�ಾ�ರ�ೕಕು”– ಹಣ ಅಥ�ಾ ಆ�ತ್ಯನುನ್ ಅಕರ್ಮ ಮತುತ್
ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾದ

ಸಂ�ಾ�ಸುವ�ಾದ�

ಅಂಥವನು

ಸ�ಯ

�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು

ಅನಹರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅಷುಟ್�ಾತರ್ವಲಲ್, ಅಂಥ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಬಯಸುವ�ಾದ� ಅವನ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್� – 6:5; �ೕ�ಾನ 12:6. ಪರ್��ಬಬ್ �ರ್ೖಸತ್ನು ಅಂಥ
ದು�ಾ�� ಒಳ�ಾಗ�ಾರದು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಷದಂ� ದೂರ�ಡ�ೕಕು.

“�ಾ�ವ್ಕನು, ಕುತಕರ್ �ಾಡದವನೂ ಆ�ರ�ೕಕು”– 2 �� 2:24-25; ಮ�ಾತ್ಯ
11:29.

“ಹಣ�ಾ��ಲಲ್ದವ�ಾ�ರ�ೕಕು”– 6:6-10; ಮ�ಾತ್ಯ 6:24; ಲೂಕ 16:13-14.
ಒಂದು�ೕ� ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುವ�ಾದ� ಈ�ನ ಸ�ಯ �ಾಯಕರ�ಲ್
ಎಷುಟ್ ಜನ ದೂರ ಇರುವರು? 4
3:4

“ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಅ�ೕನದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂಡು ಸವ್ಂತ ಮ�ಯವರನುನ್ ��ಾನ್�

ಆಳುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು”– �ಾ��ೕ �ೕತ 1:6 �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� ಒಬಬ್ ಪ�ರುಷನು
ತನನ್ ಮ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಯಬದಧ್�ಾದ ಹಕಕ್ನುನ್ ನ�ಸಲು ಆಗ� �ೂೕದ�, ಸ�ಯನುನ್

ನ�ಸಲು
�ೕ�ಾದ
�ಾಮಥಯ್ರ್
ತನ�ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್
�ಾ�ೕ
�ಾ�ೕತುಪ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್�ಾಗಲು ಅಹರ್�ಾ��ಾದ್��ೕ
ಎಂಬದನುನ್ ��ಯಲು ಇದು ಯುಕತ್�ಾದ ಪ�ೕ��ಾ��. ಮಕಕ್ಳ ಬ�ಗ್
ಬ�ಯ�ಾ�ರುವದು, ಒಬಬ್ನು ಮದು��ಾದವ�ಾ�ದದ್ರೂ ಮಕಕ್�ಲಲ್�ದದ್� ಅವನು
ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್�ಾಗ�ಾರದು ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್��ೕ? ಆದ� �ಾ� ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್.
�ೌಲನು

�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�,

ಒಂದು�ೕ�

ಅವ��

ಮಕಕ್�ದದ್�

ಅವನನುನ್

ಅ�ೕನದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಲು ಅವನು ಶಕತ್�ಾ�ರ�ೕಕು. 2 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ
“ಏಕಪ�ನ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು” –ಎಂಬದ�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್��
ಮಕಕ್ಳು ಇರ�ೕಕು ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್�ಂದ� ಅವನು ಮದು��ಾ�ರ�ೕಕು
ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಅವನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಎರಡೂ �ೕ��ಗಳು ಒಂ�ೕ ಗುಂ�ನ�ಲ್�. 6
3:6 “�ೂಸ�ಾ� ಸ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ದವ�ಾ�ರ�ಾರದು”– �ಾ� ಎಂಬ �ಾರಣವನುನ್
�ೌಲನು ಕೂಡ�ೕ ����ಾದ್�. ಅನುಭವ ಇಲಲ್ದವರನುನ್ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ಕರ�ಾನ್�
�ೕ�ಸುವದ�ಕ್ಂತಲೂ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್�ೕ ಇಲಲ್�ರುವದು ಉತತ್ಮ�ಾ��. ಅ��ಾರದ
�ಾಥ್ನಗಳ�ಲ್ �ೕಮಕ�ೂಳುಳ್ವ �ದಲು ��ಾವ್�ಗಳು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ��ಯ�ೕಕು ಮತುತ್
�ೕವರ ಸತಯ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಥ್ಪ��ಾಗ�ೕಕು. ಇಲಲ್�ಾದ� ಇತರ�� ಕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ
ಸ�ಯನುನ್ ಮುನನ್�ಸಲು ಅವ�ಂದ �ಾಧಯ್�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಇದಲಲ್� ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�
ಇನೂನ್ ಪ�ಪಕವ್��ಲಲ್ದವ�� �ಾಯಕತವ್ದ �ಾಥ್ನಗಳನುನ್ �ೂಟಟ್� ಅವರು
ಅಹಂ�ಾರಗ�� ಒಳ�ಾಗುವ �ಾಧಯ್�ಗಳೂ ಇರುತತ್�.

“�ೖ�ಾನ�� �ಾರ್ಪತ್�ಾದ ��ಾ��”– ಅಥ�ಾ “�ೖ�ಾನ��ಾಗುವ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್” –
ಇದರ ಅಥರ್ �ೕ�ರಬಹುದು: �ೖ�ಾನನು ಸತತ�ಾ� �ೕವರ ಮುಂ� ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
ದೂ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�

(ಪರ್ಕ

12:10).

ಒಂದು�ೕ�

ಸ�ಯ

�ಾಯಕನ�ಲ್

ಅವ��ೕ�ಾದರೂ ಗವರ್ ಮತುತ್ ವಂಚ� ಕಂಡುಬಂದ�, �ೕವರ ಮುಂ� ಆ�ೂೕಪ
�ಾಡಲು ಅವ�� ಅವ�ಾಶ �ೂ�ಯುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 4:1 ರ�ಲ್ “�ೖ�ಾನನ” ಕು��ಾದ
�ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 7
3:7 “�ೂರಗಣವ�ಂದ ಒ�ಳ್ಯವ����ೂಂ�ರ�ೕಕು”– �ೂ�ೂ 4:5; 1 �ಸ 4:12;
1 �ೂ�ಂಥ 10:32; 1 �ೕತರ್ 2:12; ಮ�ಾತ್ಯ 5:16. ಇದು ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ

ಸಂಗ��ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ ಅವನ �ೕ�ತ (ಮತುತ್ ಅವನ �ಾತುಗಳು �ಾತರ್ವಲಲ್)
ಅ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು� �ಾ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು; ಅವನು ಒ�ಳ್ಯವ����ೂಂ�ರ�ೕಕು.
�ೂರ�ನವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಟಟ್ವನು ಅಥ�ಾ ದುಷಟ್�ಾ�ರುವವನನುನ್ ಒಂದು�ೕ� ಸ�
ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ನ�ಾನ್� ಆ�ಕ್ �ಾ�ದ�, ಅವರು ಅವನನುನ್ ದೂ�ಸುವರು ಮತುತ್ ಅವನನುನ್
�ಾಗೂ ಇ�ೕ ಸ�ಯನುನ್ ಅವ�ಾ�ಸುವರು. ಇದಲಲ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವರು ಮತುತ್ ಸ�� �ೕರುವವ�ಲಲ್�� ಅಡಚ��ಾ�ರುವದು.

“�ೖ�ಾನನ ಉರುಲು”– ಲೂಕ 22:31,33; �ೕತರ್� 91:3; 124:7; 2 �� 2:26.
�ೕತ 1:6-9 ರ�ಲ್ �ೌಲನು ಮ�ೂತ್�ಮ್ ��ಯ�� ಇರ�ೕ�ಾದ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ
ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ����ಾದ್�, ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ಲವ� 1 ���ಯ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ
�ಷಯಗ�ೕ ಆ��, ಇದಲಲ್� ಅ�ೕ ಪದಗ�ೕ ಇರುವದೂ ��ೕಷ�ಾ��. ಅವ�ಗ�ೂಂ��
ಅವನು �ೕ� �ಲವ� ಗುಣಗಳನೂನ್ �ೕ���ಾದ್� – ��ಯರ ಮಕಕ್ಳು
“ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರ�ೕ�ೕ �ೂರತು ಅವರ �ೕ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ೂೕ�ಾ�ೂೕಪಗಳು
ಇರ�ಾರದು”;

ಅವನು

“�ೕಗ

�ೂೕ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�ಾರದು”;

“ಅವನು

ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು”; ಮತುತ್ ಅವನು “�ೕ�ವಂತನು” �ಾಗೂ
“ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ರ�ೕಕು”; ಮತುತ್ “ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ��” ಬದಧ್�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. 8
3:8 “ಸ�ಾ�ೕವಕರು”– “�ೕ� �ಾಡುವದು” ಎಂಬ ಅಥರ್�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ�ಂದ ಈ
ಪದ ಬಂದ�ಾದ್��. ಆ� ಸ�ಯ�ಲ್ ಇಬಬ್ರೂ ಇದದ್ರು ��ಯರು (“�ೕ�ವ್�ಾರಕರು”
ಅಥ�ಾ “ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ರು”) ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ೕವಕರು – ���ಪ್ 1:1. ��ಯ�� ಸ�ಯ
�ೂರ�ೂೕಟ ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ��ೕಷ�ಯ �ಾಯರ್�ತುತ್ �ಾಗೂ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್
�ೂೕ�ಸಲು ಶಕತ್�ಾ�ರ�ೕಕು (ವ 2), ಸ�ಾ�ೕವಕರು ಇತ� �ೕ�ಯ �ೕ�ಗಳನೂನ್
�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಅ�� 6:1-6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ೌರವವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು”– ಒಂದು�ೕ� ಪ�ರುಷರು �ೌರವವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ� �ೂೕದ�
ಸ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ಾಥ್ನಕೂಕ್ ಅವರು ಅಹರ್�ಾ�ರುವ�ಲಲ್.

“�ೕಚ�ಾಭವನುನ್ ಅ�ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು”– ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ

ಅತಯ್ಂತ

ಕ�ಯ

�ೕವಕನು

�ಾ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು

–

ಸಹ
ವ

ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್�ಾ�
3.

ಈ

ತತವ್ವನುನ್

ವಕರ್ಬು�ಧ್ಯುಳಳ್ವರು

ಸ�ಯ

ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ಾವ��ೕ

�ಾಥ್ನದ�ಲ್ದದ್ರೂ (ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಸಂ�ಥ್ಯ�ಲ್ದದ್ರೂ) �ಾಶನದ �ಾಯರ್ಗ��
�ೖ�ಾಕು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತನನ್ ಸದಸಯ್�� �ೌ�ಕ �ಾಗೂ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳನುನ್
ನಷಟ್ಗ�ಾಗುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್�. ಮತುತ್ ದುಃಖದ �ಷಯ�ೕ�ಂದ�, ಸ�ಗಳು ಮತುತ್
ಸಂ�ಥ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಯಕತವ್�ಕ್ರ�ೕ�ಾದ ಈ ಗುಣವನುನ್ �ಲರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�. 9
3:9 “ಸ�ಾಯ್ಥರ್ವನುನ್ ಶುದಧ್ಮನ�ಾಸ್��ಂದ �ೖ�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�ೕಕು”– 1:5,19.

“ಸ�ಾಯ್ಥರ್”– ಎಂದ� ಏನನುನ್ ನಂಬ�ೕ�ಂದು �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ�.
ಸ�ಾ�ೕವಕರು ಮತುತ್ ಸ�ಯ ಇತ� �ಾಯಕರು (ಮತುತ್ ಪರ್��ಬಬ್ ಸದಸಯ್ನು)
ಯ�ಾಥರ್�ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ್ಥರ್ಗಳನುನ್ ನಂಬ�ೕ�ೕ �ೂರತು �ೕವಲ �ಾಯ�ಾ�ನ�ಲ್
�ಾತರ್�ೕ �ೕಳುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು. 10
3:10 “ಪ�ೕ�ಸಲಪ್ಡ�ೕಕು”– �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್� ಸ�ಯ�ಲ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್
�ೂಡುವ �ದಲು, ಆ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ೕ�ಸುವ ಬ�ಗ್ ಆ�ೂೕ�ಸುವವರು, ಅವನ�ಲ್ ಆ
�ಾಥ್ನ�ಕ್ �ೕ�ಾದ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗ�� ಎಂಬದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.
ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಅ�ೕಗಯ್�ಾ�ರುವವನನುನ್ �ೕಮಕ�ಾ�ದ� ಅಥ�ಾ �ೕವರು ಈ
ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ���ರುವ �ಾರಣಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ�� �ೕ� �ಾರಣಗ�ಂದ ಅವರು
�ಾರ�ಾನ್ದರೂ �ೕಮಕ �ಾ�ದ� ಸ� �ೂಂದ�� ಒಳ�ಾಗುತತ್�. 11
3:11 ಸ�ಾ�ೕವಕರ �ಂಡ�ಯರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಸ�ಾ�ೕ� �ಾಡುವ
��ೕಯರು (�ೂೕ�ಾ 16:1) ಜನರ ನಡು� ಒ�ಳ್ಯ �ಾ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರ�ೕಕು. 12
3:12 ವಚನ 2,4. 13
3:13 ನಂ�ಗ�ಥ್��ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� �ಾಡುವವರು, ಆತನ �ೕ� �ಾಡಲು
ಅವಶಯ್�ಾದ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವವರು ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಯರ್�ಕ್
ಪರ್��ಠ್ತ�ಾ�ರುವವರು ಬಲ�ಾದ �ಾಗೂ ದೃಢ�ಾದ ನಂ��ಯನುನ್ �ೂಂದುವರು. ಇ�ರ್
6:10-11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 15
3:15 “�ೕವರ ಮ�”– ಅಂದ� ಬಹುಶಃ “�ೕವರ ಮ�ಯವರು” – ಎ� 2:19; ಇ�ರ್
3:6. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಥ್��ರುವ ಸ� ಮತುತ್ ಆತನು ��ೕ�ಸುವದು �ೕವರ

ಕುಟುಂಬ�ಾ��. ಎ� 3:14-15; ಮ�ಾತ್ಯ 12:46-50; ಇ�ರ್ 2:11 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಎ�ಾಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ�ರುವ �ಾ��ೕ �ೕವರ
ಕುಟುಂಬದ�ಲ್ರುವವರೂ �ೕ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು.

“ಸತಯ್ದ ಸತ್ಂಭ ಮತುತ್ ಆ�ಾರ”– �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾವ��ೂೕ ಸಥ್�ೕಯ ಸ� ಅಥ�ಾ
�ೕ�ಯವರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ಲವ� ದು�ಾದೃಷಟ್ವ�ಾತ್,
ಸತಯ್ದ ಸತ್ಂಭಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ಾರಗ�ಾ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗ�ಾ��. �ೌಲನು
�ಾವ��ೕ ಸಂ�ಥ್ಯ ಸ�ಯ ಬ�ಗ್ಯೂ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್. �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್
ಸ� ಎಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹ, �ೕವರ ಆಲಯ. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಈ ಸ�ಯ �ರಸುಸ್,
ಅದರ ಅ��ಾಯ ಮತುತ್ ಅದರ ಮೂ�ಗ�ಾಲ್��ಾದ್� (ಎ� 1:22-23; 2:20-22; 1
�ೂ�ಂಥ 3:11; �ೂ�ೂ 1:18). ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನ�ಾ� ��ರ್��ೂಳುಳ್�ಾತ್
ಇರುವ ಸ��ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 16:18). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ
�ೕವ�ಾತಮ್ನ

ಮೂಲಕ

�ೂಸ�ಾ�

ಹುಟುಟ್ವವರು

�ಾತರ್�ೕ

ಈ

ಸ�ಯ

ಸದಸಯ್�ಾ�ರುವರು (�ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3-8; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13). �ೕವರ
�ಥ್ರ�ಾದ ಅ��ಾಯದ �ೕ� ಈ ಸ��ಂ�ೕ ��ಾರ್ಣ�ಾ��. �ೕವರ ಹಸತ್ಗಳ�ಲ್
ಈ ಸ� “ಆ�ಾರವ� ಮತುತ್ ಸತ್ಂಭವ� ಆ�ದುದ್” �ೂೕಕದ ಎದುರು ಸತಯ್ವನುನ್ (�ೕವರ
�ಾಕಯ್ವನುನ್) ಪರ್ಚುರಪ�ಸುತತ್�. ಇದು ಸತಯ್ದ ಅ��ಾಯ�ಾ�� �ಾಕಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಇದರ �ರ�ಾಸ್��ಾದ್� ಮತುತ್ ಇದರ ಅ��ಾಯ�ಾ��ಾದ್�. 16
3:16

“�ೕವಭ�ತ್ಯ ಸ�ಾಯ್ಥರ್”– �ೕವ�� ಮತುತ್ ಆತನ ಸ�� �ೕ�ದವರ

ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು �ೕ�ರ�ೕ�ಂಬದರ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕವರು
ಪರ್ಕ��ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಸತಯ್ಗಳ �ಾ� ಇದು “ರಹಸಯ್�ಾ��”. �ೂೕ�ಾ 16:25-26; ಎ�
3:2-6; 5:32; �ೂ�ೂ 1:26-27 �ೂೕ��. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ರಹಸಯ್ವ�
ಸ�ಾಯ್ಥರ್�ಾ�ದುದ್ �ೕವರು ಪರ್ಕ�ಸ� �ೂೕದ� �ಾನವ�ಂದ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್. “�ೖ�ೕಕ�” –ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್
ಭಯಭ�ತ್. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಪರ್�ಾರ �ೂೕಡುವ�ಾದ�
ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರ�ಲ್ �ಜ�ಾದ ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ� �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ
�ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ �ೕ�ಸುವ�ಾ��. 2:2; 4:7-8; 6:3,5,6,11; 2 �� 3:5; �ೕತ

1:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ೕವರು ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾದನು”– �ೕವ�ಾ�ದದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�ಾ� ಬಂದನು –
�ೕ�ಾನ 1:14. ���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ 2:11 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“ಶ�ೕರ�ಾ��ಾ�”– �ೕ�ಾನ 1:14; �ೂೕ�ಾ 8:3; ಇ�ರ್ 2:14; 10:5.
“ಆತಮ್ ಸಂಬಂಧ�ಾ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:16; 12:28; �ೕ�ಾನ 1:32-34; �ೂೕ�ಾ
1:4. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎದುದ್ ಬಂದ ಆತನ
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪ�ಶುದಧ್ನು, �ಷಕ್ಳಂಕನು, �ೕವರ �ೕ�ಯುಳಳ್
ಕು�ಾರನು ಎಂಬದನುನ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಪರ್ಕ��ದನು.

“�ೕವದೂತರು”– ಆ� 16:7 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಜನನ, ಅರಣಯ್ದ�ಲ್
ಆತ��ದು�ಾದ

�ೂೕಧ�,

ಆತನ

ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ

ಮತುತ್

ಆತನು

ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್

ಆ�ೂೕಹಣ�ಾಗುವ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕವದೂತರು ಆತ�ೂಂ��ದದ್ರು (ಲೂಕ 2:9-15;
�ಾಕರ್ 1:13; ಮ�ಾತ್ಯ 28:5; ಅ�� 1:10-11; ಇ�ರ್ 1:6).

“ಅನಯ್ಜನ��”– ಮ�ಾತ್ಯ 28:18-19; ಎ� 3:8-9; �ೂ�ೂ 1:23.
“ನಂಬಲಪ್ಟಟ್ನು”– ಅ�� 4:4; 5:14; 9:42; 11:21; 14:1; 17:12; 18:8;
19:18; 21:20.

“ಪರ್�ಾವ”– ಲೂಕ 24:51; ಅ�� 1:9; ಎ� 1:20-21.

41
4:1 “ಆತಮ್”– �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಭ�ಷಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್�. ��ಾಯ 46:10
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು ಬರುವರು
ಎಂಬದು �ೕವ�� �ದ�ೕ ���ತುತ್, ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ಸತಯ್�ೕದದ ಅ�ೕಕ ಕ�ಗ��
ತನನ್ ಜನ�� ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 7:15; 24:4-5,24; ಅ��
20:29-30; �ೂೕ�ಾ 16:16-17; 2 �ೂ�ಂಥ 11:13-15; 2 �� 3:1; 4:3; 2

�ೕತರ್ 2:1.

“ನಂ���ಂದ”– ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ದ �ೕಹ, �ಜ�ಾದ
��ಾವ್�ಗಳು ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ರುವ ಸತಯ್.

“ವಂ�ಸುವ ಆತಮ್ಗಳು”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:24. ಆತಮ್ಗಳ ಅದೃಶಯ್�ಾದ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಲವ�
ಆತಮ್ಗಳು �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ �ೕವರ ಸತಯ್�ಂದ ದೂರ ನ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಅವ�� ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು.
ಎ� 6:11-12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 2
4:2

ಸ�ಗ�ೂಳ�

ಸುಳುಳ್

�ೂೕಧ�ಗಳನುನ್

ಪ�ಚಯಪ�ಸಲು

ದು�ಾತಮ್ಗಳು
ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಮನುಷಯ್ರ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು ಈಗ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.

“ಕಪ�ಗ�ಾ� ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವದು”– ಅವರು ಕ�ಸುವ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಅವ�ೕ
ನಂಬುವ�ಲಲ್. �ಾ��ೕ ಅವ�� ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವ�ೕ ಸಮ�ಯ್�ೕ ಆಗುವ�ಲಲ್. ಈ �ೕ�
�ಾವ� �ಾರ ಮಕಕ್ಳು ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್� – �ೕ�ಾನ 8:44.
“ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂಬ” ಮನ�ಾಸ್� ಮೃತ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೌನ�ಾ�ರುತತ್�. ಎ� 4:19
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 3
4:3 ಈ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಈ ಎರಡು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ��ೕ�ಸು�ಾತ್�
ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸ�ಾರದು. ಇವ�ಗಳಲಲ್� ಇನೂನ್ ಅ�ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳೂ ಅ�. ಆದ�
ಅವರ �ೂೕಧ�ಗಳು �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬದ�ಕ್ ಈ ಎರಡು
�ಷಯಗಳು �ಾ�ಾ��. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ� ಅವರು ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ �ೕ� ತಮಮ್
�ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ಇದು ಅತಯ್ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ�ರುವ ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧ�ಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��.

“ಮದು��ಾಗ�ಾರ�ಂದು �ೕಳುವರು”– ಆ� 1:27-28; 2:22-24; ಮ�ಾತ್ಯ
19:4-6; ಇ�ರ್ 13:4 �ೂೕ��. “��ೕಧ” ಎಂಬದು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ ಪದ�ಾ��.
�ೌಲನು 1 �ೂ�ಂಥ 7�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೌಲನು ಉಪ�ೕ��ರುವ �ಾ��ಂ��
�ೂೕ��

�ೂೕ��

(1

�ೂ�ಂಥ

7:2,25,26

ಇ�ಾಯ್�).

ಸ��

�ೂಂದ�

ಎದು�ಾಗು�ತ್ದದ್ ಸಮಯದ�ಲ್ಯೂ ಅವನು �ಾ�ಗೂ ಮದು��ಾಗ�ೕ�� ಎಂದು

�ೕಳ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ಲವ� ಯುಕತ್�ಾದ ಸಲ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್ದದ್ನು. ಇ�ರ್ 13:4
�ೂೕ��. ಮದು��ಾಗ�ಾರ�ಂದು ಇ�ೂನ್ಬಬ್ರ �ೕ� ��ೕಧ �ೕರಲು
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾ�ಗೂ ಅ��ಾರ ಇರುವ�ಲಲ್. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಅಂಥ �ಾವ��ೕ
ಸೂಚ� ಇಲಲ್, ಇ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ� ಈ �ೂೕಧ�ಯು �ೕವ�ಂದ
ಅಲಲ್ ಬದ�ಾ� ದು�ಾತಮ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕಪ�ಗ�ಾ�ರುವ ಸುಳುಳ್�ಾರ�ಂದ ಬರುತತ್�.

“ಆ�ಾರಗಳು”– ಆ� 1:29; 9:3; �ಾಕರ್ 7:19; ಅ�� 10:9-16; �ೂೕ�ಾ
14:14,20. “�ನನ್�ಾರದು” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ���. ಊಟದ �ಷಯದ�ಲ್ ಇತರರ
�ೕ� ಅ��ಾರ ನ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದು-ಏನನುನ್ �ನನ್�ೕಕು ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್
�ಾ�ಾಗ �ನನ್�ೕಕು-ಎಂಬ �ಷಯಗಳು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ೂೕಧ��
ಅನು�ಾರ�ಾದವ�ಗಳಲಲ್. �ೌಲನು �ೂೕ�ಾ 14 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೌಲನು ಕ��ರುವ
�ೂೕಧ��ಂ�� �ೂೕ�� �ಾ��. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾರ �ೕವರು
��ೕ�ಸುವಂಥ ಆ�ಾರ �ಾವ�ದೂ ಇಲಲ್. ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ�ರುವ ಪರ್��ಂದು
ಧಮರ್ದ ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ಲವ� �ೕ�ಯ ಆ�ಾರ�ಂದ ದೂರ�ದದ್�
ಮತುತ್ ಮದು� �ಾ��ೂಳಳ್� ಇದದ್� �ಚುಚ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ರು�ತ್ೕ� �ಾಗೂ ಇತರ��ಂತ
ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ರು�ತ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು �ಾರಣ�ಂದ�ೕ
�ೖ�ಾನನು ಇಂಥ �ೂೕಧ�ಗಳು �ೂರಬರುವಂ� ಬಯಸು�ಾತ್�. ಇದಲಲ್� ಅವನು ಜನರ
ನಡು� ಸುಳುಳ್ ಮತುತ್ �ಾಶನಕರ�ಾದ �ೕ� �ಾಗೂ ಪ�ಶುದಧ್�ಯನುನ್ ಪರ್ಚುರಪ�ಸಲು
�ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ದು�ಾತಮ್ಗಳು ಜನರು ಊಟ ಅಥ�ಾ �ೕಹ ದಂಡ�
ಅಥ�ಾ ತಮಮ್ನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವದು ಅಥ�ಾ �ೕ�ಸುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಕ್ ಬದ�ಾ�
�ೕ�ಯವ�ಗಳನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವದರ ಬ�ಗ್ �ೕಚ�ಗಳ�ಲ್ ಮುಳುಗುವಂ� �ಾಡುತತ್�.
�ೂ�ೂ 2:20-23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇಂಥ �ಾಯರ್ಗಳು ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವ��
ಅಂ�ೕಕೃತರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� ಎಂಬ �ೂೕಧ�ಗಳ ಮೂಲ ದು�ಾತಮ್ಗ�ೕ ಆ�ರುತತ್�.
�ಾವ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಡುವದ�ಂದ ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ೕ�ತವನುನ್
ಆತ�� ಒ�ಪ್�ರುವದ�ಂದ �ಾತರ್�ೕ �ೕವ�� ಅಂ�ೕಕೃತ�ಾಗು�ತ್ೕ�. ಇದನುನ್ �ಟಟ್�
ನಮ� �ಾವ ಆ�ಗಳೂ �ೕ�ಾ�ಲಲ್. ಇದನುನ್ �ಟಟ್� ನಮ� �ಾವ �ೕ�ವಂ��ಯೂ
�ೕ�ಾ�ಲಲ್.

“ಕೃತಜಞ್�ಾಸುತ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 14:19; 26:26; �ೂೕ�ಾ 14:6; �ೂ�ೂ 2:6-7; 1

�ಸ 5:18. 4
4:4 “ಒ�ಳ್ೕ�ೕ”– ಆ� 1:1,31. �ೕವರು ಎಲಲ್ವ�ಗಳ ಮ�ಾ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನು ಮತುತ್
ಆತನು ಉಂಟು�ಾ�ರುವದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ಟಟ್ದುದ್ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೌಲನು
���ಯ�� �ನಪ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಾವ�ದರ�ಲ್ಯೂ ಆತನು �ಾನವ��
ಇಂಥದದ್ನುನ್ �ೕ��ಲಲ್ (ಅಂದ� ಮದು�ಯ�ಲ್ಯೂ) ಅಂದ� ಪ�ಶುದಧ್� ಮತುತ್
ಆ�ಮ್ೕಕ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಸವ್ಲಪ್ವ� ಏನೂ ಇಲಲ್. ಮತುತ್ ಊಟದ �ಷಯದ�ಲ್
�ಾವ��ೕ ��ೕಧವ� ಇಲಲ್. 5
4:5 �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� �ಾನವರ ಉಪ�ೕಗ�ಾಕ್� ಪರ್��ಂದು �ೕ�ಯ ಆ�ಾರವನುನ್
ಪರ್��ಠ್��ಾದ್�. 3 �ೕ �ಾಕಯ್ದ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. ಕೃತಜಞ್�ಾಸುತ್�ಯ
�ಾರ್ಥರ್�ಯು �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವವ�� ಆ�ಾರವನುನ್ “ಶುದಧ್” �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್
ಪ�ಶುದಧ್�ೂ�ಸುತತ್�. 6
4:6 “�ರ್ಸತ್ �ೕಸು�ನ ಒ�ಳ್ೕ �ೕವಕನು”– ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ �ೂೕಧಕ,
ಪರ್��ಬಬ್ �ಾಯಕ, ಪರ್��ಬಬ್ ಉಪ�ೕಶಕ, ಪರ್��ಬಬ್ �ೌ�ಾ�ರ್ಕ, ತನನ್ ಪ�ಣರ್
�ಾರ್ಣ, ಮನಸುಸ್, ಬು�ದ್ ಮತುತ್ ಶ�ತ್�ಂದ �ೕ�ಾಗಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ�
ಅವರು �ೕ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಬಯಸುವ�ಾದ� �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ���ಾ�
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ನಂ���ಂದ �ೖಯರ್�ಾ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಇತರ��
ಪರ್ಕ�ಸ�ೕಕು. 7
4:7 “�ಾರ್ಪಂ�ಕ�ಾದ ಕ�ಗಳು”– 1:4.

“ಅ�ಜ್ೕಕ�ಗಳು”– �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ಾಸತ್ವದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ
ಆ�ಾರ�ಲಲ್ದ �ಾರ್�ೕನ ಕ�ಗಳು ಅಂದ� ಸತಯ್ವಲಲ್ದ �ಾ�ರ್ಕ ಕ�ಗಳು.

“�ೕವಭ�ತ್”– ನು�ದಂ� ನ�ಯುವ �ಜ�ಾದ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತ, ಪರ್��ಬಬ್ �ರ್ೖಸತ್ನು
�ೕ�ಸಲು ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ ನಂ��ಯ �ೕ�ತವನುನ್ ಸೂ�ಸಲು �ೌಲನು �ರ್ೕಕ್
ಪದವನುನ್
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�.
ಇದರ
ಅಥರ್
ಅವರು
ತಮಮ್ನುನ್
ತರ�ೕತು�ೂ���ೂಳಳ್�ೕಕು,

ಈ

�ಾಯರ್ವನುನ್

�ಾಡುವದರ�ಲ್

ತಮಮ್ನುನ್

ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ�ಕ್ ಒಳಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು. ಇ�ರ್ 5:14; 1 �ೂ�ಂಥ 9:24-27 �ೂಂ��
�ೂೕ��
�ೂೕ��.
�ರ್ೕ�ಾಪಟು
ತನನ್ನುನ್
�ಾ�ೕ�ಕ
�ಷಯಗಳ�ಲ್

ತರ�ೕ��ೂ���ೂಳುಳ್ವ �ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕನು ತನನ್ನುನ್ �ಾನ�ಕ �ಾಗೂ
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ತರ�ೕ��ೂ���ೂಳಳ್�ೕಕು. 8
4:8 “�ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ ���ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು”– �ೖ�ೕಕ�ಯು ಈಗ ಮತುತ್
ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ನಮ� �ೕವರ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ ಒದ�ಸುತತ್�. �ೕವಭ�ತ್�ಲಲ್ದವ��
�ೕವ�ಂದ ಈಗ ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಒ�ಳ್ಯವ�ಗಳನುನ್ ��ೕ�ಸಲು �ಾವ��ೕ ಹಕುಕ್ ಇಲಲ್.
10

4:10 “ಕಷಟ್ಪಡು�ತ್ೕ�”– 1 �ೂ�ಂಥ 15:10; �ೂ�ೂ 1:29.

“�ೕ�ಸುವ �ೕವರು”– 3:15. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�� “�ೕವವ�ಳಳ್ �ೕವರ”
�ೕ� “ಸ�ೕವ�ಾದ ��ೕ���” (1 �ೕತರ್ 1:3).

“ರಕಷ್ಕನು”– ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರು ರಕಷ್� �ೂಂದುವರು ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್.
�ೕವರು ಎಲಲ್ರನೂನ್ ರ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರು ಈ �ೂೕಕವನುನ್ �ಟುಟ್ �ೂೕಗುವ
ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ ಅವ�� ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಒದ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
(ಅ�� 14:17; 17:25-27). ಇದು �ಾತರ್ವಲಲ್ – ಆತನು ಕಷ್�ಸಲು �ದಧ್�ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ �ಾ��ಾಲ್ ಆತನ �ತಯ್�ಾದ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂದಲು ಬಯಸು�ಾತ್� ಅದನುನ್
ಅವ�� �ೂಡು�ಾತ್� (��ಾಯ 45:22). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಆತನ
ಕ�� �ರು��ೂಂ��ಾದ್� ಆದದ್�ಂದ ಆತನು �ಾಕಯ್ದ ಅಥರ್�ರುವ ಪರ್��ಂದು
�ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಅವ�� ರಕಷ್ಕ�ಾ��ಾದ್� (1:1). 11
4:11 “ಆ�ಾ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೂೕ�ಸ�ೕಕು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ �ೕವಕರು
ಅ��ಾರ�ಂದ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�. ಅವರು �ಾ��ೕ �ಾತ�ಾಡ�ೕಕು. ಅವರು
ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� ಸ�ಯನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್�. ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ೕವ�ೕ
ಅವ�� ಸತಯ್ದ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ �ೕ��ಾದ್�. ಅವರು ಸಂ�ೕಹ ಹು�ಟ್ಸುವಂಥ
�ಷಯಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ ಕಲಪ್�ಾಕ�ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅ�ಜ್ೕಕ�ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್
ಇಲಲ್. ಇದಲಲ್��ಾವ� ಸಂ�ೕಹ ಬರುವಂಥ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬ
�ಾವ�ಯನೂನ್ ಮೂ�ಸ�ಾರದು. 1 �ೕತರ್ 4:11 �ೂೕ��.

“ಈ ಸಂಗ�ಗಳು”– �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸಂಗ�ಗ�ೕ �ೂರತು 4:3 ರ�ಲ್
�ೕಳ�ಾ�ರುವ ಸಂಗ�ಗಳಲಲ್. �ೕವರು ತನನ್ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸ� ಇರುವದನುನ್

ಆ�ಾ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೂೕ�ಸಲು ಸ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಾಯಕ�ಗೂ ಅ��ಾರ�ಲಲ್. 12
4:12 “�ೌವನಸಥ್ನು”– ಎ�ಸದ ಸ�ಯ �ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ ���ಯನು, ಅ�ಲ್ದದ್
ಅ�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್��ಂತ �ಕಕ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಆದ� �ೕವರು ಅವನನುನ್ ಆ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ �ೕಮಕ
�ಾ�ದದ್ನು,

ಆದದ್�ಂದ

ಅವನು

�ೕವರ

�ಾಕಯ್ವನುನ್

ಅ��ಾರ�ಂದ

�ಾತ�ಾಡ�ೕ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ಾನು �ೌವನಸಥ್�ಾ�ರುವದ�ಂದ ತನನ್ನುನ್ ಅಸ�ಡ್
�ಾಡುವದ�ಕ್ �ಾ�ಗೂ ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರದು.

“�ಾದ��ಾ�ರು”– ಪರ್��ಬಬ್ �ರ್ೖಸತ್ �ಾಯಕನು �ಾದ��ಾ�ರ�ೕ�ೕಕು (1 �ೕತರ್
5:3; 1 �ೂ�ಂಥ 11:1; ���ಪ್ 3:17; 2 �ಸ 3:7). ಒಂದು�ೕ� ಅವನು ಒ�ಳ್ಯ
�ಾದ��ಾ�ಲಲ್�ಂದ� ಅವನು �ಾಯಕ�ಾ�ರ�ಾರದು.

“�ರ್ೕ� . . . ಶುದಧ್ತವ್”– ಪ�ಣರ್�ಾದ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತ�ಕ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ

ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ����ಾದ್�. ಇವ�ಗಳ�ಲ್ ಒಂದ�ಾನ್ದರೂ ��ಯಲು ಮತುತ್
ಆ �ೕ�ಯ �ೕ�ತವನುನ್ �ೂಂದಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ದುಃಖದ �ಷಯ�ೕ�ಂದ� �ಲವ�
�ೂೕಧಕರು ಒಂದರ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಇ�ೂನ್ಂದರ�ಲ್ ಆಸ�ತ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
ಉ�ದವ�ಗಳನುನ್ ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�. 13
4:13

“�ೕದ�ಾ�ಾಯಣ”–

�ೂಸ

ಒಡಂಬ��ಯಂ��ೕ

ಇ�ಲ್

ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ ಸ�ಯ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಮಂ�ರದ�ಲ್
�ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ� ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ಓದುವದು ಎಂಬ�ಾ��. �ಹೂದಯ್ರು �ಾವರ್ಜ�ಕ
ಆ�ಾಧ��ಾ� ಕೂ� ಬರು�ಾಗ ಈ ಅ�ಾಯ್ಸವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಲೂಕ
4:16-17; ಎಜರ್ 8:1-3; ಅ�� 13:15. ಸ� �ಾರ್ರಂಭ�ಾದ ನಂತರ �ರ್ೖಸತ್ರು ಈ
ಅ�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಮುಂದುವ��ದರು (�ೂ�ೂ 4:16-17; 1 �ಸ 5:27). ಈ ಅ�ಾಯ್ಸವ�
ಆ�ನ �ನದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್ ಮತುತ್ �ಾಭ�ಾಯಕ�ಾ�ತುತ್ �ಾಕಂದ�
ಪರ್��ಬಬ್ �ರ್ೖಸತ್ನ ಬ�ಯೂ ಸತಯ್�ೕದ ಇರ�ಲಲ್ �ಾಗೂ ಒಂದು�ೕ� ಎಲಲ್ರೂ
ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ��ದು�ೂಂಡರೂ ಅವರ�ಲ್ ಅ�ೕಕ�� ಓದಲು �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್. ಇಂ�ಗೂ
�ೂೕಕದ ಬಹು�ೕಕ �ಾಗಗಳ�ಲ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ� ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ಓದುವದು ಅತಯ್ಂತ
�ಾಭ�ಾಯಕ�ಾ��.

“ಉಪ�ೕಶ”– ಸ�ಾ�ಾಲಕನು ಕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಉಪ�ೕಶ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್
ಗಮ���. ಉಪ�ೕಶ �ಾಡುವದು �ತತ್ ಮತುತ್ ಮನ�ಾಸ್� �ಾಗೂ �ೕಳುಗನ ಮನ�ಸ್ನ

�ೕ� ಪರ್�ಾವ �ೕರುತತ್�. ಕ�ಸುವದು �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ ನಂ��ಯ ಸತಯ್ಗಳ�ಲ್ ಜನ��
ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂಡುವ�ಾ��. ಇದು ��ಾವ್�ಗಳ ಮನಸುಸ್ಗಳ �ೕ� ಅತಯ್�ಕ�ಾದ
ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೕರುತತ್� (ಆದ�, ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಮನ�ಾಸ್�ಯನುನ್ ಅಸ�ಡ್
�ಾಡ�ಾರದು). �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ ಸ�ಾ�ಾಲಕನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಇ��ಡೂ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಾಥ್ನವನುನ್ �ೂಂ��. 14
4:14 “ಅಲಕಷ್ಯ್ �ಾಡ�ೕಡ”– �ೕವರು �ಾನವ�� �ೂಡುವ �ಾವ ವರವನುನ್
�ೕ�ಾದರೂ �ಲರ್ಕಷ್ಯ್ �ಾಡುವ �ಾಧಯ್���. ಮ�ಾತ್ಯ 25:24-27 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ಾ��.

“ವರ”– 2 �� 1:6. �ೌಲನು ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಮಥಯ್ರ್ದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
�ೂೕ�ಾ 12:6-8; 1 �ೂ�ಂಥ 1:7; 12:4-11,28; 14:1 �ೂೕ��.

“ಪರ್�ಾದ�ಯ ಸ�ತ�ಾ�”– 1:18. ಪರ್�ಾದ�ಾ ಸಂ�ೕಶವನುನ್ �ೂಡುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವ�
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ೂಡುವ ವರಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�� – 1 �ೂ�ಂಥ 14:19-31.

“�ಮಮ್ �ೕ� ಹಸತ್ಗಳ�ನ್�ಾಟ್ಗ”– ಎ�ಸದ ಸ�ಯ�ಲ್ ��ಯ�ಲಲ್ರೂ ಕೂ� ಬಂದು
���ಯನನುನ್ �ೕ��ಾ� ಪರ್��ಠ್��ಾಗ ಇದು ಸಂಭ��ತು. ಅ�� 13:3 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರು ತನನ್ �ೕವಕರ �ೕ� �ಾರೂ ಹಸತ್ಗಳ�ನ್ಡ� �ೂೕದ�
ಅವ�� ಅ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳು �ಾಗೂ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ �ೂಡಲು ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್�. ಆದ�
ಆ� ಸ�ಯ�ಲ್ ಹಸತ್ಗಳ�ನ್ಡುವ ಅ�ಾಯ್ಸವ� ಜನರನುನ್ ��ೕಷ�ಾದ �ೕ��ಾ�
�ೕ�ಸುವದರ�ಲ್ �ೕವರು �ಾಗೂ ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು��ದದ್ ಐಕಯ್� �ಾಗೂ
�ಾಮರಸಯ್�ಕ್ ಸೂಚ��ಾ��. 15
4:15 “ಎಲಲ್�ಗೂ”– ಪ�ಣರ್ಹೃದಯ�ಂದ �ೕ� �ಾಡ� �ೂೕದ� ಅದು ಎಂ�ಗೂ
�ೕವ�� ��ಚ್��ಾ�ರ�ಾರದು. �ೌಲ��ದದ್ ಬಯ��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್��ಬಬ್
�ೕವಕ�� ಬಲ�ಾ� ಇರ�ೕಕು – ಅ�� 20:24; �ೂ�ೂ 1:29.
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4:16 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್��ಬಬ್ �ೕವಕನು �ಾನು �ೕ� �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್
ಏನನುನ್ ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ �ಷಯದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು.
ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್ �ೂೕಧ�ಯು ಸ��ಾ�ಲಲ್�ಂದ� �ಾವ� ಪ�ಶುದಧ್�ಾ� �ೕ�ಸಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ೕ�ತಗಳು ಅಶುದಧ್�ಾ�ದದ್� ಸ��ಾದ ��ಾದ್ಂತಗಳನುನ್

ಕ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್.

“�ನನ್ ಉಪ�ೕಶ �ೕಳುವವರನೂನ್ ರ�ಸು�”– ���ಕ್ೕಲ 33:6,9 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ ರಕಷ್ಕ�ಾ��ಾದ್� (1:1). ���ಯನು ಈ�ಾಗ�ೕ ರಕಷ್�
�ೂಂ��ಾದ್�,

ಈ�ಾಗ�ೕ

ಪ�ನಜರ್ನಮ್

�ೂಂ��ಾದ್�

ಮತುತ್

�ತಯ್�ೕವವನುನ್

ಪ���ಾದ್� (1:2) ಎಂಬ ದೃಢ� �ೌಲ��ತುತ್. �ೕವ�ೕವಕರು ತಮಮ್ ಉಪ�ೕಶ �ಾಗೂ
�ೕವನ �ೖ�ಯ ��ಾನದ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ (ಎ�
2:8-9). ಆದ� �ೕವರ ಕೃ��ಂದ ಅವರು ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯಬಹುದು
ಮತುತ್ ಭಯ�ಂದ ನಡುಗುವವ�ಾ� ತಮಮ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ಾ���ೂಳಳ್ಬಹುದು (���ಪ್
2:1-2). ಇದು ಬಹಳ ಅವಶಯ್�ಾ�� (�ೂ�ೂ 1:23; ಇ�ರ್ 3:6,14; 6:12). ಮತುತ್
ತಮಮ್ನುನ್ �ಾಗೂ ತಮಮ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಗಮ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮಮ್�ನ್ೕ
�ೕವರ �ೂೕರ�ಾದ ���ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಬಹುದು. “ರಕಷ್�” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾಪ�ಂದ �ೂ�ಯುವ
ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸಲು ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��, �ಾ��ೕ ��ಧ �ೕ�ಯ ಅ�ಾಯಗಳು
ಮತುತ್ �ೂಂದ�ಗ�ಂದ ರ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�.

“�ನನ್ ಉಪ�ೕಶ �ೕಳುವವರನೂನ್ ರ�ಸು�”– �ಾ�ೂೕಬ 5:19-20. ಇದರ ಅಥರ್
�ೕವರ ನಂ�ಗಸತ್�ಾದ �ೕವಕನು �ೕವರ ಹಸತ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಧನ�ಾ�ರುವನು, ಅಂದ�
ಇತರರನುನ್ ರಕಷ್� �ಾಗರ್�ಕ್ ನ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯಲು
ಅವರನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸಲು �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವನು. ಇದ�ಕ್ಂತಲೂ
�ಚುಚ್ �ೂಡಡ್ದು ಅಥ�ಾ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ಾಯಕ�ಾದ �ಲಸ �ಾನವ�� �ಾವ��ಾದರೂ
ಇ��ೕ?

51-2
5:1-2

ಸ�ಯ

�ಾಯಕ�ಾ�

�ೕವ�ಂದ

�ೕಮಕ�ೂಂ�ರುವ

ಸ�ಾ�ಾಲಕನು

ಅ��ಾರವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�, ಆದ� ಅವನು ಸ�ಯನುನ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ಕಕ್ �ಾಜಯ್�ಂದು
�ಾ�ಸ�ಾರದು ಮತುತ್ ಸ�ಾರ್��ಾ��ಾ� ಆ�ವ್� �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು.

ಸ�ಯನುನ್ ಅವನು ಮ�ಯಂ�, ಕುಟುಂಬವಂ� �ೂೕ��ೂಳಳ್�ೕಕು (3:15) ಮತುತ್
ಅದರಂ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು (1 �ೕತರ್ 5:1-3). 3
5:3 ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ಬಡವರನುನ್ �ೂೕ��ೂಳುಳ್ವದು ಸ� ಮತುತ್ ಅದರ ಸ�ಾ�ಾಲಕನ
ಜ�ಾ�ಾದ್���ಾ��. ಬಡವರು ಒಂದು�ೕ� �ಧ�ಯ�ಾ�ದುದ್ ಅವ�� �ಾವ��ೕ
ಆ�ಾಯ�ಲಲ್� ಇದದ್� ಮತುತ್ �ಲಸ �ಾಡಲು ಅವ�ಂದ ಆಗ� �ೂೕದ� ಇದು
��ೕಷ�ಾ� ಸತಯ್�ಾ�ರುತತ್�. 4
5:4 ಮಕಕ್�� ಮತುತ್ �ಮಮ್ಕಕ್�� ಅವಶಯ್ಕ�ಯ�ಲ್ರುವ ತಂ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ
ಅ�ಜ್�ಾತಂ�ರ �ಷಯದ�ಲ್ರುವ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್ ಗಮ���.

“ಭ�ತ್ �ೂೕ�ಸುವದು”– ಅಂದ� �ೕವ�� ��ಚ್��ಾಗುವ �ಾ� ಮ�ಯ�ಲ್
�ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು �ೕವರ �ೕ� ತಮ�ರುವ ಭ�ತ್ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ೕಕು. ಇದು
ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��!
�ಾವ�

ಸತಯ್ವನುನ್

ನಂಬುವದು

�ಾತರ್ವಲಲ್,
ಅದನುನ್
ನಮ�
ಹ�ತ್ರ�ಾ�ರುವವ�ೂಂ�ಗೂ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡ�ೕಕು. �ೕವರು �ೕ�ರುವದನುನ್ �ಾವ�
��ದು�ೂಂಡ� �ಾಲದು, ಆತನು �ೕ�ರುವ �ಾ��ೕ �ಾವ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.
ಇ�ೂಂ�ೕ �ೕವರನುನ್ ��ಚ್ಸಲು ನ�ಮ್ದು�ಗುವ �ಾಗರ್�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಮಕಕ್ಳು
ಅಥ�ಾ �ಮಮ್ಕಕ್ಳು �ಧ��ಾ�ರುವ ತಮಮ್ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಜ್
ಅಗತಯ್�ಯ�ಲ್ರು�ಾಗ ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ಲಲ್�ಂದ�,
�ರುದಧ್�ಾ� �ಾಪ �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�.

ಅವರು �ೕವ��

“ಪರ್ತುಯ್ಪ�ಾರ”– �ಾವ� ನಮಮ್ ತಂ��ಾ�ಗ�� ಏನೂ �ೂಡ�ೕ�ಾ�ಲಲ್ ಎಂದು
ಮಕಕ್ಳು ಅಂದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು, ಆದ� ಈ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ�ೕ
�ೕ��ಾ��. 5
5:5 �ೌಲನು �ರ್ೖಸತ್ �ಧ�ಯರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು
ಅವಶಯ್ಕ�ಯ�ಲ್ದುದ್ ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ಾರೂ ಇಲಲ್�ಂದ�, ಸ� ಅಥ�ಾ
ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ಸದಸಯ್ರು ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೕಕು. ಅವರ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್ ಪ��ೖಸಲು ಈ
ಏ�ಾರ್ಡು �ಾ��ಾದ್�. 6
5:6 “ಬದು�ರು�ಾಗಲೂ ಸತತ್ವ�ೕ”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅಂಥ ವಯ್�ತ್ �ೕವರ �ೕವ�ಂದ

ದೂರ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಸತುತ್�ೂೕಗು�ಾತ್� (ಎ� 2:1; 4:18). ಇದು �ೂೕಗಗ��ಾ�
�ೕ�ಸುವ �ಧ�ಯರ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾ�ೕ �ೕ� �ೕ��ದರೂ
ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಲಲ್� ಇರುವವನು ಸತತ್ವ�ಾ��ಾದ್�,
ಅವನು ಅಥ�ಾ �ೕ� �ೕವನ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರೂ ಅವರು ಸತತ್ವ��
ಸ�ಾನ�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ಲವ� �ೕವ��ಾ� �ೕ�ಸ� �ೂೕಗಗ��ಾ� �ೕ�ಸುವವರು �ಾವ�
ಸ�ೕವ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ಾ�? �� 17:9 �ೂೕ��. 8
5:8 “ನಂ��”– �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ ��ಾವ್ಸ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ �ಾ�ಾಂಶವನುನ್ ಸೂ�ಸಲು
�ೌಲನು ಈ ಪದವನುನ್ ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ಇದರ ಪರ್ಮುಖ �ಾಗ �ರ್ೕ�.
ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�ಾದರೂ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡ� �ೂೕದ� ಅವನು
ನಂ��ಯನುನ್

�ರಸಕ್�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�

(1

�ೕ�ಾನ

3:16-18;

4:7-8).

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವಂಥ ಅ�ೕಕ ಅ��ಾವ್�ಗ�ೕ ಇಂದು
ಅವಶಯ್ಕ�ಯ�ಲ್ರುವ
ಸಂಬಂ�ಕರನುನ್
�ೂೕ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�.
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಈ �ೕ� �ೕಚ� �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್�ೕ? 9
5:9 “ಸಂ�ಯ್” (ಅರವತುತ್) – ಅಥ�ಾ “ಪ�ಟ್”–�ಧ�ಯರದುದ್. ಅರವತುತ್ �ಳ
ವಯ�ಸ್ನ �ಧ�ಯರು ಅವಶಯ್ಕ�ಯ�ಲ್ರುವ�ಾದ� ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ಾರದು
ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಯದ ಅವಶಯ್ಕ�ಯ�ಲ್ �ಧ��ರುವ�ಾದ� ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ರುವ
ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಪ��ೖ�ದ� �ಾತರ್ ಆ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್
ಇಲಲ್. �ೕ�ರುವದ�ಂದ ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ರುವ �ಧ�ಯರನುನ್ �ಾವ��ಾದ�ೂಂದು
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಸ�ಯ �ೕ��ಾ� ಸ��ೕ ಅವರನುನ್ �ೕ��� ಎಂಬದನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. ಅಂಥ �ಧ�ಯ�� �ಲವ� ಷರತುತ್ಗಳು ಅನವ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್
ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ರು �ಾಗೂ ಸ�ಾ�ೕವಕ�� ಇರುವ �ಾ� �ಲವ� ಅಹರ್�
ಇರ�ೕ�ಾಗುತತ್� (3:1-12). 10
5:10 “ಅ�� ಸ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವವಳು”– �ೂೕ�ಾ 12:13.

“�ೕವಜನ�� ಉಪ�ಾರ �ಾಡುವವಳು”– �ೕ�ಾನ 13:5. 11-12
5:11-12

ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ರುವ

�ಧ�ಯ�ಲಲ್ರೂ

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್��
ಸಮಪರ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕ��ಾ� ಸ��ಂದ ಪರ್��ಠ್ತ�ಾಗ�ೕಕು.

ಎರಡ� ಮದು� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ತಪಪ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ��
ಸಮಪರ್� �ಾ��ೂಂ�ರುವ �ಧ�ಯರು ಎರಡ�ೕ ಮದು� �ಾ��ೂಂಡ�
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕ�ಾ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ೂಡ���ೂಳಳ್ಲು ಅವ�ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್
ಅವರು �ೕ�ಯ�ನ್ೕ ತಯ್�ಸುವ ಪ��ಥ್� ಎದು�ಾಗುತತ್�. �ಾವ� �ಾಡು�ತ್ೕ�ಂದು
ಪರ್�ಾಣ �ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ �ಂ� ಸ�ಯುವದು ಸಣಣ್
�ಾಪ�ೕನೂ ಅಲಲ್. ಈ �ಧದ�ಲ್ �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ �ಧ�ಯರ �ೕ� ಬರುತತ್�.
13

5:13 ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ �ೌವನಸಥ್ �ಧ�ಯರನುನ್ (ವ 14) ಸ�ಯ�ಲ್ �ೕ��
�ೕಮಕ �ಾಡ�ಾರದು. 14
5:14 �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೌವನಸಥ್ರ �ಧ�ಯರು ಸ�ಯ �ೕ�� ತಮಮ್ನುನ್
ಸಮ�ರ್��ೂಳುಳ್ವದು, �ೕ� �ಾಡುವ�ಾ� ಪರ್�ಾಣ �ಾಡುವದು ನಂತರ ತಮಮ್
ಪರ್�ಾಣವನುನ್ ಮು�ಯುವದು, �ೕ�ಯನುನ್ �ಟುಟ್ ಮದು� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು, ಇಂಥ
ಎ�ಾಲ್ ಪ��ಥ್�ಗ�� ಒಳ�ಾಗುವ ಬದಲು ಅವರು ಮದು� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ೕ
ಒ�ಳ್ೕಯದು.
“��ೂೕ�ಗಳು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ಸ�ಯನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವರು. ಈ
�ೕ�ಯ ಜನರು �ರ್ೖಸತ್ರ�ಲ್ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡು��ಯಲು ಮತುತ್ ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್
�ಾಡಲು �ಾ�ಾಗಲೂ ಅವ�ಾಶಗಳನುನ್ ಹುಡುಕು�ಾತ್ ಇರು�ಾತ್�. ಅವ��
ಅವ�ಾಶಗಳನುನ್ �ೂಡದಂ� �ರ್ೖಸತ್ರು ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು. 15
5:15 �ಲವ� �ಧ�ಯರು ಸ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ಾದರು �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ� �ಾಡಲು
ಪರ್�ಾಣ �ಾ�ದದ್ರು ಎಂಬದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕರುತತ್�, ನಂತರ ಅವರು ತಮಮ್
�ಾ�ೕ�ಕ ಬಲ�ೕನ�ಗ�� ಒಳ�ಾ� (ವ 11) �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯನುನ್ �ೂೕ��ರಬಹುದು.

“�ೖ�ಾನನನುನ್ �ಂ�ಾ���ಾದ್�”– �ೕವರ �ತತ್ �ರ�ೕ�ಸುವದನುನ್ �ರಸಕ್�� ತನನ್
�ಾ�ೕ�ಕ
ಬಲ�ೕನ�ಗ��
ಒಳ�ಾಗುವ
�ಂ�ಾ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು. ಈ �ೂೕಕದ

ಸಲು�ಾ�
ಅವರು
�ೖ�ಾನನನುನ್
�ಾಪಗಳು ಮತುತ್ ಆ��ೂೕಗಗಳನುನ್
�ಂ�ಾ�ಸುವ ��ತತ್ ಅವರು �ೂೕರ�ಾದ �ೖ�ಯನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. 1
ಪ�ವರ್ 21:1; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10 ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 16

5:16 ತಮಮ್ ಸಂಬಂ�ಕರ ನಡು��ರುವ �ಧ�ಯ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಬಯಸುವ
��ೕಯರು ಉ�ದವರ �ಾ� ಈ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್ �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.
ವಚನಗಳು 4 ಮತುತ್ 8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 17
5:17 “ಇಮಮ್��ಾದ �ಾನ”– �ೌಲನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ ಆ�ರ್ಕ ಸ�ಾಯ �ಾ��ೕ
ಇತ� �ೕ�ಯ �ಾನ ಎಂಬದು ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್�ಂದ �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�. 18
- 5:18 ಧ�ೕರ್ 25:4; ಲೂಕ 10:7; 1 �ೂ�ಂಥ 9:9-12. 19
5:19 �ಲ���ಮ್ ಅ�ಾಯಕ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕನ �ೕ� �ಾವ��ಾದರು
�ೕ�ಯ ತ�ಾಪ್ದ ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ �ಾಡುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಒಂದು�ೕ� ಇತರರು ಅಂಥ
ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ ನಂಬುವ�ಾದ� ಆ ವಯ್�ತ್ಯ �ೕ�ಯ �ೕ� �ೂೕರ�ಾದ
ದುಷಪ್��ಾಮ �ೕರುತತ್�. ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಯುಕತ್�ಾದ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್�.

“ಇಬಬ್ರು ಅಥ�ಾ ಮೂವರು”– ಧ�ೕರ್ 19:15; ಮ�ಾತ್ಯ 18:16; 2 �ೂ�ಂಥ
13:1. 20
5:20 ಸ�ಯ ಪ�ಶುದಧ್� ಮತುತ್ ಶುದಧ್ತವ್ವನುನ್ ಸಂರ�ಸುವದು ಅವಶಯ್�ಾದ
ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� �ೂ�ತ್ರುವ �ಾಪವನುನ್ ಸ�ಯ�ಲ್ ತ�ಯ� �ೂೕದ�
ಮತುತ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ� ಗದ�ಸ� �ೂೕದ� ಆಗ ಆ �ಾಪ�ೕ ಸ�ಯನುನ್ �ಾಳು�ಾಡುವ
�ಾಧಯ್�ಯೂ ಇ�. ಅ�� 5:1-11; 1 �ೂ�ಂಥ 5:1-5,13; ಮ�ಾತ್ಯ 18:15-17.
�ೕವಜನರು

�ಾಪದ

�ಷಯದ�ಲ್

�ದ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದ�

ಅವರ

�ಾಪಗಳನುನ್
ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಪರ್ಕ�ಸ�ೕಕು, ಇದು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ �ಾಗರ್ಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��.
ಆದ� ಇಂಥ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಎಚಚ್ರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯ
ಪರ್�ಾರ �ಾಪ �ಾ�ರುವವರನುನ್ ಮ�ಯ�ಾರದು. 21
5:21 �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಬಲ�ಾ�, �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ� ಬ��ರುವದನುನ್ �ೂೕ��. ಪಕಷ್�ಾತ
�ಾಡುವದು ಸ�ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ �ಷಯ ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್. ಬಹು�ೕಕ
ಸ�ಯ �ಾಯಕರು ತಮಮ್ ಸಂಬಂ�ಕರು ಅಥ�ಾ �ನ್ೕ�ತರು �ಾಪ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್�
ಅವರನುನ್ ಸಮ�ರ್��ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ��, ಅವರನುನ್ ಗದ�ಸುವ
ಬದಲು ಮು�ಚ್ಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. ಆದ� ಒಂದು�ೕ� �ೕ�ಯವರು �ಾಪ

�ಾ�ದ� ಅವ�ೂಂ�� ಬಹಳ �ೂೕರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಇದು ಬಹಳ �ೂಡಡ್
ತಪ�ಪ್ ಮತುತ್ ಸ�� ಅ�ಾರ�ಾದ �ಾ�ಯನುನ್ �ಾಡುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್��ಬಬ್
�ೕವಕನು ಪ�ಣರ್ಹೃದಯ�ಂದ ಇ�ಲ್ �ೌಲನ ಸೂಚ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು. 22
5:22 “ಹಸತ್ಗಳು”– 4:14; 2 �� 1:6. ಬಹುಶಃ �ೌಲನು ��ಯರು ಮತುತ್
ಸ�ಾ�ೕವಕರ �ೕಮ�ಾ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಈ �ಾಥ್ನಗ�� �ಾವ�
ಅಹರ್�ಂದು �ರೂ�ಸುವ �ದ�ೕ ಅಂಥವರನುನ್ �ೕಮಕ �ಾಡುವ�ಾದ� ನಂತರದ�ಲ್
ಅವ�ಂದ ಸ�� �ೂಡಡ್ �ೂಂದ��ಾಗುತತ್�. 3:10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಒಂದು�ೕ� ಸ�ಯ �ಾಯಕರು �ಾಪದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವರನುನ್ ��ಯರು ಮತುತ್
ಸ�ಾ�ೕವಕರ�ಾನ್� �ೕಮಕ �ಾ�ದ�, ಮುಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗ�� ಆ �ಾಯಕ�ೕ
ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಸ�ಯ �ಾಯಕರೂ ಪ�ಶುದಧ್ �ೕವನ ನ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು
ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್ �ೕವನ ನ�ಸುವವರನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ��ಯರು �ಾಗೂ
ಸ�ಾ�ೕವಕರ�ಾನ್� �ೕಮಕ �ಾಡ�ೕಕು. 23
5:23 “ಆ�ಾ�ಗ್ ಉಂ�ಾಗುವ ಅಸವ್ಸಥ್�”– �ೌಲ�� ಸವ್ಸಥ್ಪ�ಸುವ ವರ�ತುತ್ (ಅ��
28:8-9)

ಆದ� ಅವ�ಂ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ೕ�ಯವ�ಂ�ಾಗ� ���ಯನನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಗುಣಪ�ಸಲು ಆಗ�ಲಲ್. �ಾವ� ��ಾವ್�ಗಳ ಅಸವ್ಸಥ್� ಮತುತ್
ಆ�ೂೕಗಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಅಧಯ್ಯನ �ಾಡು�ಾಗ ಇದು ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯ�ಾ��.
2 �� 4:20; ���ಪ್ 2:27; 2 �ೂ�ಂಥ 12:7-10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
���ಯನು ಅಶುದಧ್�ಾದ �ೕರು ಕು��ದದ್�ಂದ ಅವ�� �ೂಂದ��ಾ�ರಬಹುದು.
ಅಂಥ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅದ�ಕ್ ಸವ್ಲಪ್ �ಾರ್�ಾರಸ ��� ಕು�ಯುವದು
ಪರ್�ೕಜನಕರ�ಾ�ರುತತ್�. ಕು�ಯುವ �ೕ�� ಸವ್ಲಪ್ �ಾರ್�ಾರಸ ��ಸುವದು ಆ�ನ
�ನಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�ತುತ್. ಇ�ಲ್ “ಸವ್ಲಪ್” –ಎಂಬ�ಾ� ಬ��ರುವ ಪದವನುನ್
ಗಮ���. 3:3,8; ಆ� 9:21; �ಾ�ೂೕ 20:1; 23:30-31. 24-25
5:24-25 �ಲ���ಮ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಟಟ್ �ಾಯರ್ಗಳು
�ಾ�ಾನಯ್ ಜನ�� ಖಂ�ತ�ಾ�ರುತತ್�. �ಾನವರು �ಲವ� ಸಮಯದ ತನಕ ತಮಮ್
ರಹಸಯ್�ಾದ �ಾಪಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯರ್ಗಳು ಮು�ಚ್ಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್� (�ೕತರ್�
90:8; ಪರ್ಸಂ� 12:14; ಮ�ಾತ್ಯ 6:1-4). ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ಸ�ಯ �ಾಯಕರು
��ಯರನುನ್ ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ೕವಕರು �ೕಮಕ �ಾಡುವದರ�ಲ್ ಆತುರಪಡ�ಾರದು.

ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ಜನರು �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� ಪರ್ಕಟ�ಾಗುವವ� – ಮ�ಾತ್ಯ
10:26; ಲೂಕ 8:17; 12:2-3; �ೂೕ�ಾ 2:16; 1 �ೂ�ಂಥ 4:5.
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- 6:1 ಎ� 6:5-6 (�ೂೕಟ್ಸ್); �ೂ�ೂ 3:2; �ೕತ 2:9; 1 �ೕತರ್ 2:18.

“�ಂ� ಉಂ�ಾ�ೕತು”– ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಅಥ�ಾ �ಾಸರು ತಮಮ್
ಯಜ�ಾನ�� �ೌರವವನುನ್ �ೂಡ� ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ರು��ದದ್� ಅದರ
ಪ��ಾಮ ಇದು�ೕ ಆ�ರುತತ್�. �ಾಕಂದ� �ಲವ� ಅ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ೖಸತ್ತವ್ದ�ಲ್
ಅ�ೌರವ ಮತುತ್ ಎದುರು�ೕಳು�� �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�� ಎಂದು �ೕ�ಸುವರು ಮತುತ್
�ರ್ೖಸತ್ �ೕವಕರು �ಾಗೂ �ಾಸರು ಆ�ಾ�ಸುವ �ೕವರ ಬ�ಗ್ �ಟಟ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�.
2

6:2 �ರ್ೖಸತ್ �ೕವಕರು ಅಥ�ಾ �ಾಸರು ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾದ ತಮಮ್ ಯಜ�ಾನರು
ಒ�ಳ್ೕಯವರು,

ಕರು�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�

ತಮಮ್ನುನ್

ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೂಳಳ್ಲು

ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವರು �ಾಗೂ ತಮಮ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಸ��ಾ� �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಎಂದು
�ೕ�ಸು�ಾತ್�. �ಾವ��ೕ �ರ್ೖಸತ್ನು �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ಲಸದ�ಲ್ದದ್ರೂ ಈ �ೕ�ಯ
�ಾಯರ್ಗಳು ಅ�ೕಗಯ್�ಾದವ�ಗ�ಾ��.

“ಸ�ೂೕದರರು”– ಯಜ�ಾನನು ಮತುತ್ �ಾಸನು ಇಬಬ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್� ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ ಸ�ೂೕದರ�ಾಗು�ಾತ್�.

“�ರ್ಯರು”– ಯಜ�ಾನ�� ತಮಮ್ �ೕವಕರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸಲು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾಧಯ್�ೕ?
�ೌದು, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಅದು �ಾಧಯ್ – ಗ�ಾ 3:28; �ೂ�ೂ 3:11.
ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು �ರ್ೕ��� (�ೕ�ಾನ 13:34) ಎಂಬ ಆ�ಯನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕವನದ ಎ�ಾಲ್ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಗೂ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. 3
6:3 “�ಾವ�ಾದರೂ �ೕ�”– 1:3,10,11; 4:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇ�ಲ್
�ೌಲನು �ೕವಲ �ಾಮ�ಯ್ೕಯ �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ರುವವರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�, ಆದ�
ಇದು ಇತರ�ಗೂ ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�. ಇ�ಲ್ ಅವನು ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅ��ಸತ್ಲ�� ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ ಸತಯ್ಗಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ��ಯಪ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.

�ಲವರು ನಮಮ್ ಬು�ದ್ವಂ�� ಮತುತ್ �ಳುವ�� �ಾವ� ಸತಯ್�ೕದದ ಈ ��ಾಧ್ಂತಗಳನುನ್
ನಂಬದಂ� ನಮಮ್ನುನ್ ತ�ಯು�ತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್�. �ಾನವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸಲು �ಜ�ಾದ �ಾರಣ ಏ�ಂದ� ಅವರು ಬಹಳ�ಾ�
��ದು�ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವರು ��ದು�ೂಂ�ರುವದು ಸವ್ಲಪ್�ೕ
ಆ��. ಅವರು �ಚುಚ್ ��ಾಯ್ವಂತ�ಾ�ರಬಹುದು, ಆದ� ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಅವ��
ಅನುಭವ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ಳುವ���ಾಗ� ಇಲಲ್. ಅವರು ಕತತ್�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್
ಮುಗಧ್�ಯ�ಲ್ ಇ�ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 3:1,9,20; 1 �ೂ�ಂಥ 1:18-22; 2 �ೂ�ಂಥ
4:4; ಎ� 4:18. ಆದ� ಅವರ�ಲ್ �ಾನದ ಆರಂಭ�ೕ ಇಲಲ್�ಾದರೂ (�ಾ�ೂೕ 1:7)
ಅವರು �ಚಚ್ಳಪಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾ�ೕ ಬು�ದ್ವಂತ�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. 4
6:4 “ಅಸವ್ಸಥ್�ಾದ ಆಸ�ತ್”– �ೌಲನು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ದ�ಲ್ರುವ ಜನರ
ಪ��ಥ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ತಮಮ್ನುನ್ ಗುಣಪ�ಸುವ �ೕವರ
ಸತಯ್ವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ ಬದಲು ಅದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ಾವ� �ೂೕ�ಾಡಲು
�ದಧ್�ಾ�ರುವದನುನ್ �ೂೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 5
6:5 “ಬು�ಧ್�ಟಟ್ ಮನಸುಸ್ಗಳು”– 2 �� 3:8. �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವ
ಮನಸುಸ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಸ��ಾದ ಆ�ೂೕಚ� �ಾಡುವ�ಲಲ್. ನೂತನ
ಮನಸುಸ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮ� �ೂಡುವ �ೂಡಡ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��
(�ೂೕ�ಾ 12:2; �ೂ�ೂ 3:10).

“ಸತಯ್��ೕನರು”–

ಸತಯ್ವ�

ಅವರ

ಕ�ಣ್ದು��ೕ

ಇತುತ್.

ಅವರು

ಅದನುನ್
�ೕ���ೂಂ�ದದ್ರು ಮತುತ್ �ಾವ� ಅದನುನ್ ನಂಬು�ತ್ೕ� ಎಂದು �ೕ�ದದ್ರು. ಆದ�
�ೖ�ಾನನು ತಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗ�ಂದ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ದು�ಾಕಲು ಅವರು ಅನುಮ��ದದ್ರು.
ಮ�ಾತ್ಯ 13:18-19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ತಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು
ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಲವರು �ಾವ �ೕ� ತಮಮ್ ಭರ್ಷಟ್�ಾದ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಪರ್ಕಟಪ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� – ಅವ�� �ರ್ೖಸತ್ತವ್ವ� ಹಣ ಸಂ�ಾದ� ಅಥ�ಾ
ಇತ� �ಾಭಗಳನುನ್ ಪ�ಯುವ ವೃ�ತ್ �ಾತರ್�ೕ ಆ��. ಅ�� 8:18-23; �ೕ�ಾನ
12:6; 2 �ೕತರ್ 2:15; ಯೂದ 11 �ೂೕ��. ತಮ�ರುವ ಎಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ತಯ್�ಸುವ
ಬದಲು (ಲೂಕ 14:25-27,33; ���ಪ್ 3:8) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಜನ�ಂದ �ಾಧಯ್�ಾದಷುಟ್

�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. ಸ�ಗಳ�ಲ್ರುವ ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್
ಸಂ�ಥ್ಗಳ�ಲ್ರುವ ಜನರು ಈ �ೕ�ಯ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯನುನ್ �ೂೕರುವದು ಅತಯ್ಂತ
�ೂೕರ�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��. �ಲವರು ಸುಳುಳ್ �ೕಳಲು, �ೕಸ �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಹಣ
ಸಂ�ಾದ� �ಾಡಲು ವಂಚ� �ಾಡು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ಕದುದ್�ೂಳಳ್ಲು ಮುಂ�ಾಗು�ಾತ್�.
(ಒಂದು�ೕ� ಅವ�� �ೂ�ತ್ದದ್ರೂ) ಸುಳುಳ್�ಾರ�ಾ�ರುವದ�ಕ್ಂತಲೂ ಬಡವ�ಾ�ರುವದು
ಉತತ್ಮ (�ಾ�ೂೕ 19:22) ಎಂಬದ�ನ್ೕ ಅವರು ಮ�ತು�ೂೕ��ಾದ್�. 6
6:6 ���ಪ್ 4:11-12; ಇ�ರ್ 13:5.

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗಳು �ೌ�ಕ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾಗಲು ಬಯಸ�ೕಕು.
�ೕವಲ ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಅವ�� �ತಯ್�ಾದ �ಾಭಗಳು �ೂ�ಯುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
6:19-21). �ೕವರ�ಲ್ನ ಭರವ� ಮತುತ್ ಆತಮ್��ಾವ್ಸದ ಫಲ ಸಂತು�ಟ್�ಾ��.
ಸಂತು�ಠ್ಯ �ಾಗರ್�ೕ�ಂದ� ನಮ� �ಾವ�ದು ಉತತ್ಮ�ಾ���ೕ ಆ ಸಥ್ಳದ�ಲ್,
�ಾಥ್ನದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಇ���ಾದ್� �ಾಗೂ ನಮ�
ಏ�ರ�ೕ�ಂದು ಆತನು �ೕ���ಾದ್�ೂೕ ಅದ�ನ್ೕ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�, ಆದದ್�ಂದ ಆತನು
ನನ� �ಾವ�ದನೂನ್ �ಚುಚ್ �ಾ�ಲಲ್ �ಾ��ೕ ಕ��ಯೂ �ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
ನಂಬುವ�ಾ��. ಸಂತು�ಠ್ಯು ನಮಮ್ನುನ್ ಆ�ೂೕಪ �ಾಡದಂ� ಮತುತ್ ಅ�ಆ�ಯ
ಬಯ�ಗಳ �ಂ� �ೂೕಗದಂ� �ಾಡುತತ್� (ಅವ�ಗಳು �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�� ಸ�ಾನ�ಾ�� –
ಎ� 5:5; �ೂ�ೂ 3:5). �ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳು ನಮಮ್ �ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡದಂ�
�ಾಡುತತ್�. ಸಂತು�ಟ್ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕನ�ಲ್ರ�ೕ�ಾದ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
ಗುಣ�ಾ��.
ಸಂತುಷಟ್�ಾ�ರಲು
��ಾಕ�ಸುವದು
ನಮಮ್
�ಷಯದ�ಲ್ರುವ �ೕವರ �ಾಗರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಆತನ ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ೕ�ಸುವದ�ಕ್
ಸ�ಾನ�ಾ��. ಅದು �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಗುಣಗುಟುಟ್ವ �ಾಪ�ಕ್ ನಮಮ್ನುನ್
ನ�ಸುತತ್�. ��ೕ 14:11-12; 15:22-24; 16:2-3,8; ಸಂ�ಾಯ್ 14:3 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 7
6:7 �ೕಬ 1:21; �ೕತರ್� 49:16-20; ಪರ್ಸಂ� 5:15.
�ೕ�ಸುವ

ಸಮಯದ�ಲ್

ಕೂ�ಡಬಹು�ಾದ

�ಾಯರ್ಗಳು

�ಾವ� �ೂೕ�ೂೕಕದ�ಲ್
ನಮ�ಂತ

ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ಕಳು�ಸುವ �ಾಯರ್ಗ�ೕ ಆ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-21). 8

�ದಲು

6:8 �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ೕವನ�ಕ್ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳು.
ಇ�ಲ್ ಅವನು ಒಬಬ್ನ ಸವ್ಂತ ಮ�ಯ ಬ�ಗ್ಯೂ �ಾತ�ಾ�ಲಲ್ – ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ
ಒಬಬ್ನು ಸವ್ಂತ ಮ��ಲಲ್��ೕ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ತನನ್ �ೕ�ತವನುನ್
ಕ�ಯಬಹು�ಾ��. 9
6:9 ಜನರು (�ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರೂ �ೕ�) ಹಣ ಸಂ�ಾದ��ಾ� ಮುಂ�ಾಗುವದು ಅತಯ್ಂತ
ಬು�ಧ್ವಂ��ಯ �ಾಯರ್ ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� ಅಂಥವರು �ೂೕರ�ಾದ
ವಂಚ�� ಒಳ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ತಮಮ್ನುನ್ �ಾಶನ�ಕ್ ನ�ಸುವ �ಾಗರ್ದ�ಲ್�ಾದ್�.
ಐಶವ್ಯರ್ದ ಬಯ� �ೖ�ಾನನು �ಾ�ರುವ ಬ��ಾ�ದುದ್, ನಮಮ್ನುನ್ �ಾಳು�ಾಡಲು
ಅವನು ಬರ�ಾಡುವ �ೂೕಧ��ಾ��. ಈ ಬಯ� ಎಂ�ಗೂ ಸಂತು�ಠ್ �ಗುವ�ಲಲ್,
ಬದ�ಾ� ಆ�ತ್ ��ಾಚ್ದಂ� ��ಾಚ್ಗುತತ್� ಮತುತ್ ಕ�ಯ�ಲ್ �ಾಶನ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್�
(ಮ�ಾತ್ಯ 7:13; 2 �ಸ 1:8-9; �ೕತರ್� 49:20; 73:18-19). ಇದರ �ಷಯ�ಾ�
ಸತಯ್�ೕದದ �ಲವ� ಉ�ಾಹರ�ಗಳನುನ್ ಗಮ��� – ��ಾಮನು (2 �ೕತರ್ 2:15), �ಹ�
(2 ಅರಸು 5:20-27), ಯೂದ (ಮ�ಾತ್ಯ 26:14-16; �ೕ�ಾನ 12:4-6).
ಅವರಂ��ೕ �ಾವ� ಆಗ�ೕ�ೕ? ಒಂದು�ೕ� �ೕಡ�ಂದ�, ಅವ�� ಬಂದಂಥ ಬಯ�ಗಳು
ನಮಮ್ �ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ �ೂಡ� ಇ�ೂೕಣ. 10
6:10 ಹಣ�ಾ�ಯು ಸಕಲ�ಧ�ಾದ �ಟಟ್ತನಗ�� ಮೂಲ�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಅದು
ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವರು �ಾಗೂ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗ�ಂದ �ರು�� �ೌ�ಕ �ಷಯಗಳ ಕ��
ನ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳು ನಮಮ್ �ೕ� ಅ��ಾರ ನ�ಸುವಂ� �ಾಡುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ
6:22-24 �ೂೕ��. ಹಣ�ಾ�ಯು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರ �ೕ� �ವ್ೕಷವನುನ್
ಹು�ಟ್ಸುತತ್�. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಮ�ಾತ್ಯ 22:37 ರ ಆ�ಯನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ಾದ�
ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಹಣ�ಾ�� �ಾವ��ೕ ಅವ�ಾಶ ಇರುವ�ಲಲ್. ಮ�ೂತ್ಂದು ಕ�
ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ೕ�ಾದರೂ ಹಣ�ಾ�ಯ ��ತ�ಕ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್ಸುವ�ಾದ� �ೕವರ
�ೕ�ನ �ರ್ೕ�� ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಅವ�ಾಶ ಇರುವ�ಲಲ್. �ಾಪಗಳ�ಲ್
ಒಂ�ಾದ (ಬಹುಶಃ ಮೂಲ �ಾಪ�ಾ�ರುವ) ಹಣ�ಾ�ಯು ಇಸಕ್��ೕತ ಯೂದನನುನ್
ದುಷಟ್ನ�ಾನ್� �ಾಪರ್��ತು (�ೕ�ಾನ 6:70-71; 12:6; ಮ�ಾತ್ಯ 26:14-16).
ಒಂದು�ೕ� ನಮ� ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಳುವ���ದದ್�, ಏ�ಾದರೂ ಬು�ಧ್ ಇದದ್�, ಆ

�ಾಗರ್ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು ಬಯಸು�ತ್ೕ��ೕ?

“�ರ್ಸತ್ನಂ��ಯನುನ್ �ಟುಟ್ ಅ��ಾ�”– ವ 21; 1:19; 4:1,6; 5:8. �ಾ�� ಹಣ
�ೕವ�ಾ�ರುತತ್��ೕ ಅವ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವ �ಾವ ಬಯ�ಯೂ
ಇರುವ�ಲಲ್, ಅವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ಾಗರ್ಗಳ�ಲ್ ಅ��ಾಡುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�.

“�ೕದ�ಗ�ಂದ ����ೂಳುಳ್�ಾತ್�”– ಹಣದ �ಂ� �ೂೕಗುವದು ದುಃಖ ಮತುತ್
ದುರಂತದ �ಂ� �ೂೕಗುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾಅ��. ಹಣ ತನನ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವ��
�ೂಡುವ ಬಹು�ಾನಗಳು �ಾವ��ಂದ� ದುಃಖ, ಭರ್�, ಅಸ�ಾ�ಾನ ಮತುತ್ �ತಯ್�ಾದ
ನಷಟ್ �ಾಗೂ �ಾಶನ. �ಾ�ೂೕಬ 5:1-3; ಮ�ಾತ್ಯ 19:22; ಲೂಕ 6:24-25;
12:16-21; 16:19-31.
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6:11 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್��ಬಬ್ �ೕವಕ, ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್� ಹಣ, ಆ�ತ್ �ಂ�
�ೂೕಗುವ �ೂೕಧ��ಂದ ದೂರ�ರ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ದೂರ�ರ� �ೂೕದ�
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೖ�ಾನನ ಬ��ಳ� ��ಕ್�ೕಳುವ �ಾಧಯ್��ರುತತ್� (ವ 9).
�ಾ�ಲಲ್ರೂ ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ತಯ್��ೂೕಣ ಮತುತ್ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ
�ಜ�ಾದ ��ೕಪಗಳ �ಂ� �ೂೕ�ೂೕಣ – �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ೂಡುವ ಫಲಗಳು (ಗ�ಾ
5:22-23). ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ಾ� �ಾ�ದ� �ೕವನದ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸುವ
ಅವಶಯ್ಕ� ಇರುವ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 6:33; ���ಪ್ 4:19) ಮತುತ್ ಇವ�ಗ�ೂಂ��
ಸಂತುಷಟ್�ಾ�ರು�ತ್ೕ�. 12
6:12 “�ೂೕ�ಾಟ”– ಎ� 6:10-18; 1 �ೂ�ಂಥ 9:26; 2 �� 4:7.

“��ದು�ೂ�ಳ್�”– �ೕವರು �ತಯ್�ೕವ ನಮಮ್ �ೖ� �ೂ�ಯುವ �ಾ��ೕ ಇ�ಟ್�ಾದ್�
ಆದ� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ೕ ನಮ�ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಜ�ಾದ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತವ�
�ಜ�ಾದ �ೕ�ತ�ಾ���ೕ �ೂರತು �ಾವ��ೕ ಉ�ದ್ೕಶ�ಲಲ್� ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ ಇಲಲ್.
�ೕವರು ನಮ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಅ�ೕಕ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� (ಎ� 1:3)
ಆದ�

�ಾವ�

ಅವ�ಗಳನುನ್

ನಮಮ್�ಂದು

��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು,
�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕಗ �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು.

“�ತಯ್�ೕವ”– ವ 19. �ೕ�ಾನ 3:16 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.

ನಮಮ್�ಾ�

“ಒ�ಳ್ಯ ಪರ್��”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:32-33; �ೂೕ�ಾ 10:9-10; 1 �ೕ�ಾನ 4:15
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 13
6:13 5:21.

“�ೕ�ಾ�ಾರಕನು”– ಅ�� 17:25.
“��ಾತನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 27:2. �ೕ�ಾನ 18:36-37 ರ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೂ�ಟ್ರುವ ಒ�ಳ್ಯ ಪರ್��ಯನುನ್ �ೂೕ��. 14
6:14 “��”– ಇ�ಲ್ �ೌಲನ �ಾತುಗಳು ಏ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ಷಯ್��
�ೕ��ರುವ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ �ೕವನ�ಾ��. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇದು�ೕ 11,12
ವಚನಗಳ �ಯ್ೕಯ�ಾ��.

“ನಮಮ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗುವ �ಾಲ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ
ಬ�ೂೕಣ (2 �� 4:1,8; �ೕತ 2:13; ಇ�ರ್ 9:28; ಮ�ಾತ್ಯ 24:30-31; ಅ��
1:11). 15
6:15 “ತನನ್ ಕುಲ್ಪತ್ ಸಮಯದ�ಲ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:36. ಗ�ಾ 4:4; �ೕ�ಾನ
7:30 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರು �ಾನು �ಾಡುವ ಪರ್��ಂದು �ಲಸಗ�ಗೂ
ಕುಲ್ಪತ್�ಾದ ಸಮಯವನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು �ೕವರನುನ್ “ಒಬಬ್�ೕ”
ಏ�ಾ�ಪ��ಾ�ರುವ “�ಾ�ಾ��ಾಜನು ಮತುತ್ ಕತರ್ರ ಕತರ್ನು” ಎಂದು ಕ���ಾದ್�. ಪರ್ಕ
1:5 �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕದ ಅರಸರ ಅ�ಪ��ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಪರ್ಕ 19:16 ಆತನನುನ್ “�ಾ�ಾ��ಾಜನು ಮತುತ್ ಕ�ಾರ್� ಕತರ್ನು” –ಎಂದು
ಕ�ಯುತತ್�. ಇ�ಲ್ ಏ�ಾದರೂ ��ೂೕಧಗಳು ಇ��ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇಲಲ್.
ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ �ಾರೂಪಯ್�ಾ��ಾದ್�. �ೕ�ಾನ
1:1,14; ���ಪ್ 2:6 �ೂೕ��. 16
6:16 1:17 �ೂೕ��.

“�ಳಕು”– 1 �ೕ�ಾನ 1:5; �ೕ�ಾನ 1:4-5. 17
6:17 ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರು ನಮ� �ೕವರ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಎಂದು �ೕ�ಸುವ ತ�ಪ್�

ಒಳ�ಾಗುವಂಥ �ಾಧಯ್� ಬಹಳ��. �ೕತರ್� 49:6; 73:3-12 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.

“ಅ�ಥ್ರ�ಾದ ಐಶವ್ಯರ್”– �ಾ�ೂೕ 23:4-5; 28:20. �ಾನವನು ಏ��ಾಲ್ ಸಂ�ಾದ�
�ಾಡಲು �ೕವರು ಅವನನುನ್ ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಆತನು ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರ �ಷಯದ�ಲ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ�� ಇಂಥ
ಫ��ಾಂಶ �ಶಚ್ಯ�ಾ�ಯೂ ಎದು�ಾಗುತತ್�.

“ನಮ� �ೕರಳ�ಾ� ದಯ�ಾ�ಸು�ಾತ್�”– 2 �ೂ�ಂಥ 9:8; ���ಪ್ 4:19. �ೕವರು
ತನ�ರುವದನುನ್ ���ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವಂಥ �ಪ�ಣನಲಲ್. ನಮಮ್ ��ೕ� ಮತುತ್
ಭರವ� ಆತನ�ಲ್�ೕ ಇರ�ೕ�ೕ �ೂರತು ನಮಮ್ ಕಣುಣ್ಗ�� �ಾ�ಸುವ ಜನರು ಅಥ�ಾ
�ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ� ಇರ�ಾರದು.

“ಅನು�ೂೕಗ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ”– ಪರ್ಸಂ� 2:24-26; ಅ�� 14:17. �ೕವರು �ಾನು ಜನ��
�ೂಡುವವ�ಗಳನುನ್ ಅವರು ಅನು�ೂೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್
ಅವರು ಅನು�ೂೕ�ಸುವದು ತಪ�ಪ್ ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು �ೕಳುವ�ಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್
ಇತರರು ಬಡತನದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� ಐಶವ್ಯರ್ದ�ಲ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದಲಲ್ - 2
�ೂ�ಂಥ 8:13-14. 18-19
- 6:18-19 ಮ�ಾತ್ಯ 19:21; 6:19-20; ಲೂಕ 14:33. 18
6:18 “ಸ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರು”– ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ಾವ� �ಜ�ಾದ
ಆ�ಮ್ೕಕ ಐಶವ್ಯರ್ವಂ��ಯನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಲೂಕ 12:21 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ಾ��ಾಲ್ ತಮಮ್ ಐಶವ್ಯರ್ವನುನ್ �ೕವಲ ತಮ�ಾ� �ಾತರ್�ೕ
ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೂೕ
ಅವರು
�ಜ�ಾ�ಯೂ
ಅವ�ಗಳನುನ್
��ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�.

“�ಾಲು”– ಈಗ �ಾವ� �ಾಡುವಂಥದುದ್, ಈಗ �ಾವ� �ೂಡುವಂಥದುದ್ ನಮಮ್ �ತಯ್�ಾದ
ಭ�ಷಯ್ದ �ೕ� ಅ�ಾಧ�ಾದ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೕರುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 25:19; ಲೂಕ
19:15 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ತಮಮ್ ಹಣ�ಂದ ಅ�ೕಕ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ�ದದ್ರೂ ಹಣ�ರುವವರು ತಮ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಜ�ಾದ �ೌಲಯ್
ಇಲಲ್ದವ�ಗ��ಾ� ಖಚುರ್ �ಾಡುವದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ದುಃಖದ �ಷಯ�ಾ��. 2

�ೂ�ಂಥ 9:15 ರ�ಲ್ �ೂಡುವದರ ಬ�ಗ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 20
6:20 “�ನನ್ ವಶ�ಕ್ �ೂ�ಟ್ರುವದ�ನ್ೕ �ಾ�ಾಡು”– 2 �� 2:14. ಸು�ಾ�ರ್ಯ
�ಷಯ�ಾ� �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
(1:11). �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಇದ�ಕ್ ��ಚ್ನ �ೌಲಯ್ವನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೖ�ಾನ�ಾಗ�
ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾ�ೕ ಆಗ� ಅದನುನ್ ನ�ಮ್ಂದ ��ಯದಂ� �ೂೕ��ೂಳಳ್�ೕಕು.

“ಸು�ಾಳ್� �ೕ��ೂಳುಳ್ವ �ೂೕಧ�”– ವ 3,4; �ೂ�ೂ 2:8; 1 �ೂ�ಂಥ 1:17-25.
21

6:21 “ಅವಲಂ��”– �ೂೕ�ಾ 1:22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಲವರು �ಾವ�
ಬಹಳ ಬು�ದ್ವಂತ�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತಮ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ
ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅವರು �ಾಶನದ ಅಂ�ನ�ಲ್�ಾದ್�.

“ನಂ���ಂದ ಭರ್ಷಟ್�ಾ��ಾದ್�”– ವ 10; 4:1.
“ಕೃ�”– �ೕವರ ಕೃ��ಂದ �ಾತರ್�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಈ ಪತರ್ದ�ಲ್
�ೂಡ�ಾ�ರುವ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�.

