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ಗರ್ಂಥಕತರ್:
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು.
��ಾಂಕ:
�ರ್ಶ 67 ರ�ಲ್.
�ಯ್ೕಯ:
ಸು�ಾ�ರ್ �ಾ�ದದ್ರ ��ತತ್, �ೌಲನು �ಂ��ೂಳ�ಾ� ��ಮ�ಯ�ಲ್�ಾದ್�. ಅವನ
�ನ್ೕ�ತರು ಮತುತ್ ಸ�ಾಯಕರು ಅವನನುನ್ �ೂ���ಾದ್� (1:15; 4:16). ಅವ�� ತನನ್
ಮರಣದ ಸಮಯ ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಎಂದು �ೂ�ತ್ತುತ್ (4:6). ಆದ� �ೕದ�ಯ ಪ��ಥ್�ಯ
ನಡು�ಯೂ �ೌಲನು ��ಾ��ೂಂ�ರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ದುಃಖಪಡ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ
�ದ��ೂಳಳ್�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೂೕತು�ೂೕಗ�ಲಲ್ – ಬದ�ಾ� ಇವ�ಗ�� �ರುದಧ್�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಅವನು ತನನ್ ��ೕ� ಮತುತ್ ಭರವ�ಯನುನ್ ��ೕ�ಯ��
ಪರ್ಕ��ದನು ಮತುತ್ ಕತರ್ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವ�� ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ �ೕಡಲು ಪ�ರ್�ಯನುನ್
ಬ�ದನು. �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ��ಂದ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಜನರು �ೕ�ರುವರು ಎಂಬದನುನ್
ಸೂ��ದನು ಮತುತ್ ಸವ್ಸಥ್ �ೂೕಧ�, ಸ��ಾದ ಉಪ�ೕಶ, ಪ�ಶುದಧ್ �ೕವನ, ನಂ�ಗಸತ್
�ೕ� ಮತುತ್ �ೖಯರ್�ಂದ �ೂೕಧ� ಇವ�ಗಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ���ದನು.

11
- 1:1 �ೂೕ�ಾ 1:1; ಗ�ಾ 1:1.
“��ಾತ್ನು�ಾರ”– �ೌಲನ ಅ��ಸತ್ಲನವ� ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� ಒಂದು �ೂಡಡ್
�ಷಯದನು�ಾರ�ಾ�ತುತ್: �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�� �ೕವರು
�ತಯ್�ೕವದ �ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ಾ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 1:2; �ೕತ 1:2; 1 �ೕ�ಾನ
5:9-12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 2
- 1:2 1 �� 1:2. 3
1:3 �ೕವ�� �ೂತ್ೕತರ್ ಸ�ಲ್ಸು�ತ್ೕ� – �ೂೕ�ಾ 1:8; 1 �ೂ�ಂಥ 1:4; ���ಪ್ 1:3;
�ೂ�ೂ 1:3; 1 �ಸ 1:2.

“ಪ��ರ್ಕರು”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ರುವ �ೕವರ �ೕವಕರು. �ಜ�ಾದ ಧಮರ್
ಮತುತ್ �ೕವ��ಾ� �ಾಡುವ �ೕ�ಯ �ೕರುಗಳು ಅವರ�ಾದ್��, ತನನ್ ನಂ�� ಮತುತ್
�ೕ� ಅವರ ನಂ�� �ಾಗೂ �ೕ�ಯ ಮುಂದುವ�ಯು���ಾ�� ಎಂಬ ತನನ್
ಧೃಢ�ಯನುನ್ �ೌಲನು ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
“ಒ�ಳ್ೕ ಮನ�ಾಸ್�”– ಅ�� 23:1; 24:16; 1 �ೂ�ಂಥ 4:4; 2 �ೂ�ಂಥ 1:12.
“ಹಗ�ರುಳು”– �ೌಲನು ��ಮ�ಯ�ಲ್ದದ್ನು (ವ 8) ಆದ� ಅವನ �ೕ�� �ಾವ��ೕ
ಅ�ಡ್�ರ�ಲಲ್. �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡಲು ಅವ�� ಬಹಳಷುಟ್ ಸಮಯ �ಗು�ಾತ್ ಇತುತ್ ಮತುತ್
ಅವನು ತನ� �ೂ�ತ ಅವ�ಾಶವನುನ್ ಸತತ�ಾ� ಸದುಪ�ೕಗಪ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ನು.
4

1:4 “ಕ�ಣ್ೕರು”– �ೌಲನು ಬಹುಶಃ ಅವರನುನ್ �ಟುಟ್ ಕ�ೕ ಸಲ ಅಗ�ದದ್ನುನ್
ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ���ಯ ಕ�ಣ್ೕರು �ೌಲನ �ೕ� ಅವ��ದದ್ �ರ್ೕ� ಮತುತ್
�ೌಲನ �ೕ�ತವ� ಏನನುನ್ ಪರ್���ಸುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. ಅ�� 20:37-38
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ನನ್ನುನ್ �ೂೕಡ�ೕ�ಂಬ ಅ�ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 1:11; 1 �ಸ 3:6; ���ಪ್ 1:8. 5
1:5
���ಯನ
ತಂ�
ಮತುತ್
�ಾತ
�ರ್ೕಕ�ಾ�ದದ್ರು
�ಾಗೂ
��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರ�ಲಲ್�ಂದು ಅ�ನ್ಸುತತ್� ಆದ� ಅವನ �ಾ� ಮತುತ್ ಅ�ಜ್
�ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ರು. ಅವನ �ಾ� ಮತುತ್ ಅ�ಜ್ ಇಬಬ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂ�ದದ್ರು (ಅ�� 16:1-3).
“�ಷಕ್ಪಟ�ಾದ ನಂ��”– 1 �� 1:5. 6
1:6 “ವರ”–ಎಂದ� ಅವರ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾದ �ಾಮಥಯ್ರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ�
�ೕವರು ���ಯ�� ��ರ್ಷಟ್�ಾದ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕ�ದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಮಥಯ್ರ್�ಾ��.
�ೕವರ �ೕವಕರು ಅಂಥ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ಲರ್�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ್ಜವ್�ಸುವ
�ಳಕು �ಾಯಲು �ಡಬಹುದು. ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನು ಈ ಪರ್�ೂೕಧ�ಯನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಸ�ಯ ��ಯರು ���ಯನ �ೕ� ಹಸತ್ಗಳ�ನ್�ಾಟ್ಗ ಅವನು ಈ
ಕೃ�ಾವರವನುನ್ �ೂಂ��ೂಂ�ದದ್ನು (1 �� 4:14). �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಆ ಸಂದಭರ್ವನುನ್
ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. ��ಧ ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ� ಎರಡು
ಸಲ �ೕ��ೕ��ಾ� ಹಸತ್ಗಳ�ನ್ಡುವದು �ೂ�ತ್ರದ �ಷಯ�ೕನೂ ಅಲಲ್. ಅ�� 9:17;
13:3 �ೂೕ��. 7
1:7 “�ೕ�ತನದ ಆತಮ್”– ���ಯನು ತನ� �ೂ�ತ ಕೃ�ಾವರವನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸಲು �ೕ�ಾದ �ೖಯರ್ ಇಲಲ್ದವ�ಾದದ್�ಂದ ಅದು ಪರ್ಜವ್�ಸದಂ� �ಾಯಲು

�ಡೂವ �ೂೕಧ�� ಒಳ�ಾಗುವ �ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬದು ಇದ�ಂದ �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�. �ೕವರು
�ೂಡುವ ವರಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸಲು �ೖಯರ್ �ೕಕು (ಅ�� 4:29; ಎ� 6:19). �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವ ಇನೂನ್ ಮೂರು �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ �ೌಲನು
����ಾದ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವ�ಗಳನುನ್ ನಮ� �ೂಡು�ಾತ್�. �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ತನನ್
�ೕ��ಾ� ಕ�ಯು�ಾಗ ಆತನ �ೕ� �ಾಡಲು ನಮಮ್ನುನ್ ಸಮಥರ್ರ�ಾನ್� �ಾಡು�ಾತ್� (2
�ೂ�ಂಥ 3:5-6).
“ಬಲ”– ಅ�� 1:8; 1 �ೂ�ಂಥ 2:4; 4:20; 2 �ೂ�ಂಥ 4:7; 12:9; ಎ� 1:19;
3:16; �ೂ�ೂ 1:11.
“�ರ್ೕ�”– ಬಲ�ಲಲ್ದ �ರ್ೕ� ��ಾ�ಾ�ಾಯಕ�ಾ�ರುತತ್�. ಬಲ�ಲಲ್ದ �ರ್ೕ�
ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ�ರುತತ್��ೕ �ೂರತು ಸಹ�ಾ��ಾ�ರುವ�ಲಲ್. ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ
��ಾಚ್�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�� �ರ್ೕ� ಅವಶಯ್ಕ�ಾ�� – 1 �ೂ�ಂಥ 13:1-3.
“�ಕಷ್ಣ”– ಅಥ�ಾ ಬಹು�ೕಕ, “ಶ�ದ�”. ಇದು ಆ�ೂೕಗಯ್ಕರ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ೕ�ಸುವ, ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಸವ್�ಾವಗಳನುನ್
�ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವ �ಾಮಥಯ್ರ್�ಾ��. 1 �� 3:2 �ೂೕ��. 8
1:8 “�ಾ��ಪಡುವ”– �ಾಕರ್ 8:38; �ೂೕ�ಾ 1:16. ಅ�ೕಕ ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಹುಚುಚ್ತನ (1 �ೂ�ಂಥ 1:18,23) ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸನ �ಲು�ಯ
ಮರಣದ ಪರ್ಚುರಪ�ಸು�� ಅಪ�ಾಧ (ಗ�ಾ 5:11) ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್�. �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ�
�ೕ��ಾ�ರುವ �ರ್ೖಸತ್ನು, ನಮಮ್ ಅ��ೕಯ�ಯ ಸವ್�ಾವ�ಂದ ಎದು�ಾಗುವ ಗವರ್�ಕ್
ಒಳ�ಾದ�, ಇತರ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೕಳುವದನುನ್ �ಾ�� ಎಂಬ�ಾ� ಎ�ಸು�ಾತ್�.
ಈ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ಾ�ಲಲ್ರೂ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಬಲದ ಮೂಲಕ ಜ�ಸ�ೕಕು.
“ಆತನ ��ಯವನು”– 2:9; ಎ� 3:1.
“ಸು�ಾ�ರ್�ೂೕಸಕ್ರ ಶರ್�ಯನನ್ನುಭ�ಸುವದು”– ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರುವವರು ಅಥ�ಾ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂಬುವವ�� ಶರ್�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್� – 2:3; 4:5; �ೂೕ�ಾ 5:3;
8:17; 2 �ೂ�ಂಥ 4:17; 1 �ೕತರ್ 4:12-16. 9
1:9 “ಪ�ಶುದಧ್�ಾಗುವದ�ಕ್ ಕ�ದನು”– �ೂೕ�ಾ 1:6; 8:30; 1 �ೂ�ಂಥ 1:2; ಎ�
1:4.
“ಸಂಕಲಪ್”– ಎ� 1:5,9,12. “ಕೃ�” – �ೂೕ�ಾ 3:24; ಎ� 2:8-9; �ೕತ 3:5-7.
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್”– �ೕ�ಾನ 15:4; �ೂೕ�ಾ 6:5; 8:1; ಎ� 1:1,4.
“ಅ�ಾ��ಾಲದ�ಲ್”– ಎ� 1:4; �ೕತ 1:2. 10
1:10 “ಪರ್�ಾಶಪ���ಾದ್�”– �ೕ�ಾನ 1:17.

“ಮರಣವನುನ್ �ವೃ�ತ್ �ಾ��ಾದ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 28:6; ಇ�ರ್ 2:14; �ೕ�ಾನ
5:24; 11:25-26. ಮರಣವ� ಅಂ�ಮ�ಾ� �ಲರ್ಯ�ಾಗಲು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅ��ಾಯವನುನ್ �ಾ��ಾದ್� – 1 �ೂ�ಂಥ 15:26 ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ತಯ್�ೕವ�ಕ್
�ಾಗರ್ವನುನ್ ����ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 3:16; 5:24; 6:47. ಮತುತ್ ಆತನು �ೕವ ಮತುತ್
�ಲರ್ಯತವ್ದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ���ಾದ್� – ಅಂದ� ಆತನು ಬರುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�
ಅಡಕ�ಾ�ದದ್ �ಾಗೂ ಗುಪತ್�ಾ�ದದ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ���ಾದ್�. �ಲರ್ಯತವ್ದ ಬ�ಗ್ 1
�ೂ�ಂಥ 15 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯವನುನ್ �ೂೕ��. 11
- 1:11 1 �� 2:7. 12
1:12 �ೌಲನ ಶರ್�ಗಳು (2:9; 2 �ೂ�ಂಥ 1:8; 4:8-12; 6:4-10; 11:23-27)
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಾ�ದದ್�ಂದ ಅವ�� ಎದು�ಾದವ� (�ೕ�ಾನ 15:18-21;
16:1-4).
�ೕ�ಯನುನ್ �ಟುಟ್�ಡುವ
ಮೂಲಕ
ಅವನು
ಅ�ಲಲ್ವ�ಗ��
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ�ತುತ್. ಆದ� ಅವನು �ಾ� �ಾಡ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಅವನು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್��ಾ�
ಶರ್�ಗಳನನ್ನುಭ�ಸಲು
�ಾ��ಪಡುವವ�ಾ�ರ�ಲಲ್
–
ಅವನು
ವಯ್�ಾಯ್ಸವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (�ೂೕ�ಾ 5:3; 2 �ೂ�ಂಥ 4:17-18; 12:10; �ೂ�ೂ
1:24).
“�ಾನು ನಂ�ರು�ಾತನನುನ್”– �ಾನು ಏನು ನಂ��ದ್ೕ� ಎಂಬದೂ ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್
ಆದ� ಅವನು ಇ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು�ತು ತನ�ರುವ ವಯ್ಯ�ತ್ಕ ಅನುಭವದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಇದು �ತಯ್�ೕವ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 17:3) ಮತುತ್ �ೕವರ
ಮಕಕ್�ಲಲ್ರೂ ಈ �ಳುವ��ಯನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� (ಇ�ರ್ 8:11).
“ನನನ್ ವಶದ�ಲ್�ಟ್ರುವದು”– ಅವನು ಬಹುಶಃ ತನನ್ನುನ್ ಮತುತ್ ತನ� ಸಂಭ��ದ
ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಇದಕೂಕ್ �ದಲು ಅವನು ತನನ್ನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬಲವ�ಳಳ್ ಹಸತ್ಗ�� ಒ�ಪ್�ದದ್ನು ಮತುತ್ ತನನ್ ಪ��ಾಲ��ಂದ ಅವನು
ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವಂ� �ಾವ�ದೂ ಅಥ�ಾ �ಾರೂ ಪರ್ಯ�ನ್ಸಲು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅನುಮ�ಸುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ ಭರವ� ಅವ��ತುತ್. �ೂೕ�ಾ 8:35-39; �ೕ�ಾನ 10:28;
1 �ೕತರ್ 1:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಆ �ನದ�ಲ್”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣ. 13
1:13 �ೌಲನು ���ಯ�� �ೕವರ ಕು��ಾದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಕ��ದದ್ನು. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೕ �ೌಲ�� ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ��ದದ್ನು – ಗ�ಾ 1:11-12; ಎ� 3:2-3.
���ಯನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ�ಾದ ��ಾದ್ಂತಗಳ “��ಾನಗಳನುನ್” �ಾಡುವ �ಾ�ರ�ಲಲ್.
�ಾವ� �ಾಡುವ �ಾ�ಲಲ್. �ೕವರು ಒಂ�ೕ ಸಲ ಎಲಲ್��ಾ�ಯೂ �ೂ�ಟ್ರುವ

��ಾನಗಳನುನ್ ಪರ್��ಬಬ್ರೂ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೂೕ�ಸುವದು
ಮತುತ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವದು �ಾಡುವ�ಾದ� ಸತತ�ಾ� ಈ ��ಾನವನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು
�ಾಗೂ ಅದರ ಪರ್�ಾರ�ೕ ನಮಮ್ �ೕ�ಯನುನ್ ��ರ್��ೂಳಳ್�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�
�ಾ� �ಾಡ�ಲಲ್�ಂದ�, �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಅದು ಒ�ದು�ೂೕಗುವಂ�
�ಾ��ೂಳುಳ್�ತ್ೕ� (�ಾನವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಎ�ಟ್ೕ ಯಶ�ವ್�ಾ�ದದ್ರೂ �ಾವ��ೕ
ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್).
“ನಂ�� ಮತುತ್ �ರ್ೕ�”– �ಾವ� ಸ�ೕವ�ಾದ ನಂ���ಂ�� �ೌಲನ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್
���ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಅದು ನಮ� ��ೕರ್ವ�ಾದ ಸಂಪರ್�ಾಯ�ಾಗ�ಾರದು
(�ೕ�ಾನ 5:38-40,45-47 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಮತುತ್ �ಾವ� ಸತಯ್ವನುನ್
�ರ್ೕ��ಂದ ���ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಸವ್ಸಥ್�ಾದ ��ಾದ್ಂತವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದುದ್
“ನಂ���ಾ� �ೂೕ�ಾಡುವವ�ಾ�ದದ್� �ಾಲದು” (ಯೂದ 3). ನಮ� ಏ�ೕ ಇದದ್ರೂ
ಅದ�ೂಂ�� �ರ್ೕ� ಇಲಲ್� �ೂೕದ� �ಾವ� ಏನೂ ಇಲಲ್ದವ�ಾ��ದ್ೕ� – 1 �ೂ�ಂಥ
13:1-3.
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್”– ವ 9. 14
1:14 �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ “�ರ್ೕಷಠ್�ಾದ�ಾದ್��”, ಅದು�ೕ ಸವ್ಸಥ್ �ೂೕಧ�ಯ
��ಾನವ� ಆ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಅದನುನ್ �ಾ� �ಾ�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು?
�ಾಕಂದ� ಅದನುನ್ ಅವ�ಂದ ಮತುತ್ ಸ��ಂದ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಅ�ೕಕರು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು”– �ೕ�ಾನ 14:16-17 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ನಮಮ್ ಬಡ�ಾದ
ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳು, ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ಾದಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾನ ಅಥ�ಾ ಬಲ�ಂದ ತನನ್
ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾ�ಾಡುವಂ� �ೕವರು ನಮ� �ೕ�ಲಲ್. ಆತನು ತನನ್ �ೕವಕ�� �ೂ�ಟ್ರುವ
ಅ��ಾರ ಮತುತ್ �ಾನ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಅವ�� ಇರುವ �ಷಯಗ��ಂತ �ಚುಚ್
ಶ�ತ್ಯುಳಳ್�ಾದ್��. ಮ�ಾತ್ಯ 10:19-20; ಲೂಕ 21:15; �ೕ�ಾನ 16:13-15;
ಅ�� 4:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ನಮಮ್�ಲ್ �ಾಸ�ಾ��ಾದ್�”– �ೂೕ�ಾ 8:9; 1 �ೂ�ಂಥ 6:19. 15
1:15 �ೌಲನು ��ಮ�ಯ�ಲ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅ�ಾಯದ�ಲ್ದದ್ನು. ಅವನ
�ೂ�ಯ�ಲ್ದುದ್ ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೕ�ಾ�ದದ್ವರು ಆಗ ಅವನ �ೂ�ಯ�ಲ್ರ�
ಸ�ಾಯ �ಾಡ� ಇರುವದು ದುಃಖದ �ಷಯ�ಾ�� (4:16). ಮ�ಾತ್ಯ 26:56
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಆಸಯ್”– ಅ�� 16:6 �ೂೕ��. 16

1:16 “ಒ�ೕ���ರನು”– �ೌಲನು 15 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ ���ರುವವ�ಗೂ ಇವ�ಗೂ
�ೂಡಡ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ��. ಅವರು �ೌಲ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ರುವದು �ೕ� ಎಂಬದ�ಕ್
�ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಹುಡುಕು�ಾತ್ ಇದದ್ರು; ಇವನು �ೌಲ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಸಲು�ಾ�
ಅವನು ಎ�ಲ್�ಾದ್�ಂದು ಹುಡುಕು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. �ೂೕಕದ�ಲ್ ಈ ಎರಡು ಬ�ಯ �ರ್ೖಸತ್ರು
ಈಗಲೂ ಇ�ಾದ್�. 18
1:18 “ಕರು�”– �ೌಲನ ಬಯ� ಸತಯ್�ೕದದನು�ಾರ�ಾದ�ಾದ್�ತುತ್ – ಮ�ಾತ್ಯ 5:7.
�ಾವ� ಇತರ�� ಕರು� �ೂೕರ� �ೂೕದ� ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಯ �ಾಡ� ಇದದ್� �ೕವರು
ನಮ� ಕರು� �ೂೕರ� ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಯ �ಾಡ� ಎಂದು ��ೕ�ಸುವ ಅ��ಾರ ನಮ�
ಇಲಲ್.

21
2:1 ಆ�ಮ್ೕಕ ಬಲ �ೕವರ ವರ�ಾ�ದುದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್��
�ೂಡ�ಾ��. ಆ ಬಲವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವದು �ೕ� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ�
ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು (ಎ� 1:3,19; 3:16,20; 6:10; 2 �ೂ�ಂಥ 12:9-10; ��ಾಯ
40:31). 2
2:2 ಭೂ�ೂೕಕ�ಾದಯ್ಂತ ತನನ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಚುರಪ�ಸಲು �ೕವರು ಈ �ಾಗರ್ವನುನ್
�ೕಜ� �ಾ��ಾದ್�. �ೌಲನು ���ಯ�� ಕ��ದನು (1:13); ���ಯನು
ಇತರ�� ಕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವರು ಉ�ದವ�� ಕ�ಸ�ೕಕು. ಮ�ಾತ್ಯ 28:19-20
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ನಂ�ಗಸತ್ ಮನುಷಯ್ರು”– ನಂ��� ಅಹರ್ರಲಲ್ದ ಜನ�� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಷಯಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್ಸುವದ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಉಪ�ೕಗ�ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 24:45-51; 1
�� 1:12; 1 �ೂ�ಂಥ 4:1-2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 3
2:3 “ಶರ್�ಗಳು”– 1:8; 3:12; �ೕ�ಾನ 16:33; ಅ�� 14:22.
“ಒ�ಳ್ಯ �ೖ�ಕನು”– ಎ� 6:11-18. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೖನಯ್ದ�ಲ್
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ
�ೖ�ಕ�ಾ��ಾದ್�.
ಆದದ್�ಂದ
�ಾವ�
ಉತತ್ಮ�ಾ�ರಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಕತರ್ವಯ್�ರತ�ಾ�ರು�ಾಗ ನಮ� ಏ�ೕ ಎದು�ಾದರೂ
�ೖಯರ್�ಂದ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸ�ೕಕು. �ಾಯಕತವ್ದ �ಾಥ್ನಗ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾರನುನ್ ಕ���ಾದ್�ೂೕ ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಇದು ಸತಯ್�ಾ��. �ಾವ�
ಗುಣಗುಟಟ್�ಾರದು
ಅಥ�ಾ
ದೂರು
�ೕಳ�ಾರದು
ಅಥ�ಾ
�ಾವ��ೕ
ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಕಷಟ್ಗ�� ಒಳ�ಾಗುವದನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು. 4

2:4 “��ಕ್�ೂಳಳ್�”– ��ಾವ್�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಸು�ಾ�ಾರ್ �ೂೕಧಕರು �ೌ�ಕ
ಉ�ೂಯ್ೕಗಗ�� �ೂೕಗುವದರ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ�ಾಕ್� ದು�ಯುವದರ�ಲ್
�ಾವ��ೕ ತ�ಪ್ಲಲ್ (ಅ�� 18:3; 20:34-35; 1 �ಸ 4:11-12; 2 �ಸ 3:7-10; �ೕತ
3:14). ಆದ� �ಾವ� ಅವ�ಗಳ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ೂೕಕದ �ಾವ��ೕ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ�ಲ್
��ಕ್�ೂಳುಳ್ವದು ತಪ�ಪ್ �ಾಕಂದ� ಅವ�ಗಳ�ಲ್ ��ಕ್�ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಒ�ಳ್ಯ �ೖ�ಕ�ಾ�ರಲು �ಾವ� �ಫಲ�ಾಗು�ತ್ೕ�. �ಾವ� ನಮಮ್ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ (�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್) ಎಲಲ್ವ�ಗ��ಂತ ��ಾಚ್� ��ಚ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು – 2
�ೂ�ಂಥ 5:9; ಗ�ಾ 1:10; �ೂ�ೂ 1:10; 1 �ಸ 4:1. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೌ�ಕ
ಉ�ೂಯ್ೕಗದ�ಲ್ದದ್ರೂ
ಅಥ�ಾ
�ೂೕಕದ
�ಾವ��ೂೕ
ವಯ್ವ�ಾರದ�ಲ್
�ಾ��ಾ�ದದ್ರೂ �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆ�ೕಶಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವ ಆತನ
�ೖ�ಕ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ಮ�ಯ�ಾರದು. 5
2:5 “ರಂಗಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ೂೕ�ಾಡುವವನು”– ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹ ಆ�ಮ್ೕಕ ರಂಗಸಥ್ಳದ�ಲ್
�ೂೕ�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� – 1 �ೂ�ಂಥ 9:24-27; ಗ�ಾ 5:7; ���ಪ್ 3:13-14; ಇ�ರ್
12:1. ಜಯ�ಾ�ಗ�� ಜಯ�ಾ�ಗಳು �ಗುತತ್� – 4:8; �ಾ�ೂೕಬ 1:12; 1 �ೕತರ್
5:4; ಪರ್ಕ 2:10. ಆದ� “�ಯಮವನುನ್” –ಉಲಲ್ಂ�ಸುವವರು ಜಯ�ಾ�ಗ�ಾಗಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್. ಆ�ಮ್ೕಕ �ಯಮಗ�ರುತತ್�, ತರ�ೕ� ಮತುತ್ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣಗ�ರುತತ್�
��ಾವ್�ಗಳು ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಅನುಸ�ಸ�
�ೂೕದ� �ಾವ� ಗ�ಸಬಹು�ಾದ ಬಹು�ಾನಗಳನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� – 1 �ೂ�ಂಥ
9:27; �ೂ�ೂ 2:18; 2 �ೕ�ಾನ 8; ಪರ್ಕ 3:11. 6
2:6 1 �ೂ�ಂಥ 9:10; ಗ�ಾ 6:9; �ೕ�ಾನ 4:36; �ೕತರ್� 126:5-6.
“ಕ�ಣಪ�ಶರ್ಮ�ಕ್” �ೌಲನು ಇ�ಲ್ ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 1 �ೂ�ಂಥ
15:58 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 7
2:7 �ೕವರು �ೂಡುವ �ಾವ��ೕ ಪರ್ಕಟ�ಯ�ಾನ್ದರೂ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್
ಅಳವ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದ�
ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವ
ಎರಡು
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಇ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹುದು. �ಾವ� ಆ�ೂೕ�ಸ�ೕಕು, ಪರ್��ಂ�ಸ�ೕಕು, �ಾಯ್ನ �ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್
ಕತರ್ನು ಒಳ�ೂೕಟ, ��ೕಚ�, �ಾನವನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು. �ೕತರ್� 1:2; 1 �ೕತರ್ 1:13; ಎ�
1:18; ���ಪ್ 1:9; �ೂ�ೂ 1:9; �ಾ�ೂೕಬ 1:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 8
- 2:8 �ೂೕ�ಾ 1:3-4; ಮ�ಾತ್ಯ 28:6.
“�ಾಪಕ�ಾ��ೂೕ”– ನಮಮ್ �ಂ� ಮತುತ್ �ೂೕಗಗಳು, ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಶರ್ಮಗಳ
ನಡು� �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಮ�ತು�ೂೕಗುವ �ಾಧಯ್��ರುವದ�ಂದ ಈ ಪರ್�ೂೕಧ� ನಮ�

ಅವಶಯ್�ಾ��. ಧ�ೕರ್ 6:12; 8:11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾವ� ಆತನನುನ್
�ಾ�ಾಗಲೂ ನಮಮ್ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಇಟುಟ್�ೂಂ�ರ�ೕಕು, ನಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್ ಆತನ
�ೕ� ���ೂ�ಸ�ೕಕು – �ೂ�ೂ 3:1-2; ಇ�ರ್ 3:1; 12:2-3. ಸ�ಾ�ಾನ, ಶ�ತ್ ಮತುತ್
ಜಯ �ೂಂದಲು ಇ�ೂಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಾ��.
“ನನನ್ ಸು�ಾ�ರ್”– �ೂೕ�ಾ 2:16; 16:25; 1 �ೂ�ಂಥ 15:1-4. 9
2:9 1:12
�ೂೕ��. ಸು�ಾ�ರ್ಯ ��ೂೕ�ಗಳು ನಂಬು�ಾತ್� ಎಂದು
(ಬಹು�ೕಕರ�ಲ್ರುವ) ಒಂದು ತಪ�ಪ್ �ಳುವ���ಾ��. �ೕವ�ೕವಕರನುನ್ ಬಂ��ದ�
ಅಥ�ಾ ಅವರನುನ್ �ಾಶ�ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾಶ�ಾ�ದ� �ೕವರ
�ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಕಟುಟ್�ಾಕಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ಆ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. �ಜ�ಾ�
�ೕಳುವ�ಾದ� ಅವರು ಇಂಥ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪರ್�ಾರ�ಕ್ �ಾಧನಗಳನುನ್
ಅವ��ೕ �ೂ�ತ್ಲಲ್� �ದಧ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (���ಪ್ 1:12-14; ಅ�� 8:3-4). �ೕಜ
�ಡುವ �ಡವನುನ್ �ೂ�ಯುವ�ಾದ� �ೕಜಗಳು ಚದರುತತ್�. 10
2:10 (ನಮಮ್ ಮುಂ� ಇ�ಟ್ರುವ �ಾದ��ಾ�ರುವ) �ೌಲ ತನ�ಾ�
�ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ತನನ್ ��ತತ್ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್,
ಬದ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ ಎಲಲ್ವನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ನು. 1 �ೂ�ಂಥ
9:19-23; 10:33—11:1; ಅ�� 20:24 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೕವ�ಾ���ೂಂಡವರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:22,24,31; �ೂೕ�ಾ 11:7; �ೕತ 1:1.
ಇ�ಲ್ �ೌಲನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ೕವ�ಾ���ೂಂ�ರುವವರು ಮತುತ್
ಆತನು ತನನ್ �ಾಜಯ್�ೂಳ� ಇನೂನ್ �ೕ���ೂಳಳ್� ಇರುವವರು. �ೕ�ಾನ 6:37;
�ೂೕ�ಾ 8:29; ಎ� 1:4; 1 �ೕತರ್ 1:1-2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ತಯ್ ಪರ್�ಾವ”– �ೕ�ಾನ 17:5,24; �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:17-18. 11
2:11 “ಆತ�ೂಡ� ಸ�ತ್ದದ್�”– �ೂೕ�ಾ 6:2-8; ಗ�ಾ 2:20. 12
2:12 “ಸ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ದದ್�”– ವ 10; ಮ�ಾತ್ಯ 10:22; 24:13; �ೂೕ�ಾ
12:12; 1 �ೂ�ಂಥ 13:7 - �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� �ಾ�ಮ್ ಅಥ�ಾ �ೖಯರ್ದ ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್
�ೂಂ��. �ಾ�ಮ್�ಂದ, �ೖಯರ್�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಸ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ಆತನು
ನಮ� ಸ���ೂಳಳ್ಲು �ೂ�ಟ್ರುವ�ೕ ನಂ��ಯು ಯ�ಾಥರ್�ಾದದುದ್ ಎಂಬದ�ಕ್
ಪ��ಾ��ಾ��.
“ಆ�ವ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 19:28; ಲೂಕ 1:33; ಪರ್ಕ 5:10; 20:6; 22:5. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
��ತತ್ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸಲು �ಾರು �ದಧ್�ಾ�ರುವ�ಲಲ್��ೕ ಅವ�� ಈ
�ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ೂಡ�ಾ�ಲಲ್.

“ಆತನವರಲಲ್ ಎಂದು �ೕ�ದ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:33; ಲೂಕ 12:9. ಇ�ಲ್ �ೌಲನು
�ೕತರ್ನು ಅಲಲ್ಗ�ದಂಥ �ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾದ ಅಲಲ್ಗ�ಯು��ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 26:34,75) ಬದ�ಾ� �ೕ�ತದ �ಾಗರ್ವನುನ್ ತಯ್�ಸುವದರ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 13
2:13 �ೂೕ�ಾ 3:3-4; �ೕತರ್� 57:10; 89:1,8,14,33; 117:2; �ೕತ 1:2. ರಕಷ್�
�ೂಂದ�ೕ�ಂಬ ��ಾವ್�ಯ ��ೕ�ಯು �ೕವರ ನಂ�ಗ�ತ್�ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ���ೕ
�ೂರತು, ಅವನ �ೕ� ಅಲಲ್. �ೕವರು ತನನ್ �ಾಕಯ್ ಅಥ�ಾ ತನನ್ ಸವ್�ಾವ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ� ಎಂ�ಗೂ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. 14
2:14 ಸ�ಾ�ಾಲಕ ಅಥ�ಾ �ೂೕಧಕನ ಎರಡು ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹುದು – �ಾಪಕಪ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಎಚಚ್�ಸುವದು. �ೕವರ ಜನ�� ಎರಡೂ
�ೕ�ಾ�� ಅ�� 20:31; �ೂೕ�ಾ 15:15; 1 �ೂ�ಂಥ 4:14; 15:1; ಗ�ಾ 5:21; 2 �ಸ
3:15; 2 �ೕತರ್ 1:12-13,15; 3:1.
“�ಾವ ಪರ್�ೕಜನಕೂಕ್ �ಾರದ �ಾ�ಾವ್ದಗಳು”– �ಲವ� �ಾತುಗಳು ಬಹಳ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುತತ್� – �ೕವರು, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು, ಸತಯ್, ನಂ��, �ರ್ೕ�, ರಕಷ್�,
ಇ�ಾಯ್�. ಈ ಪದಗಳು ಪರ್���ಸುವ �ಾಸತ್ವಗ�� �ಾರ್ಣ �ೂಡುವ ಅಹರ್�ಾ��.
�ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� ಇ�ಲ್ �ೌಲನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ೕ ಇಲಲ್ದ
�ಷಯಗ��ಾ� ��ಾತ್ಡುವದು ಎಂಬ�ಾ��. ವ 23; 4:4; 1 �� 1:4; 4:7; 6:4
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆದ� �ೂಡಡ್ �ಷಯಗ��ಾ�ಯೂ ಜಗಳ�ಾಡುವದು
�ೕವರ �ೕವಕ�� �ೕಗಯ್ವಲಲ್ (ವ 24,25), ಆದರೂ ಅವರು ಆಸ�ತ್�ಂದ ಅವ�ಗಳನುನ್
ಪರ್ಕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕವರು �ೂಡುವ ಶ�ತ್�ಂದ ಅವ�ಗ��ಾ� �ೂೕ�ಾಡ�ೕಕು. 15
2:15 ಪರ್��ಬಬ್ �ೂೕಧಕ, ಸ�ಾ�ಾಲಕ, �ೌ�ಾ�ರ್ಕ ಅಥ�ಾ ಉಪ�ೕಶಕ�� ಇದು
ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಸೂಚ�ಯನುನ್ �ೂಡ�ಾ��.
“�ೕಗಯ್�ಾ� �ಾ���ೂಳುಳ್ವದು”– �ೂೕ�ಾ 16:10; 1 �ೂ�ಂಥ 11:19; 2
�ೂ�ಂಥ 10:18; ಗ�ಾ 1:10; 1 �ಸ 2:4.
“ಅವ�ಾನ�ಕ್ ಗು��ಾಗುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾರದು”– ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ
�ೕವಕನ�ಲ್
�ಾವ�ಾದರೂ
�ೂೕ�ಾ��ಾ�ದದ್�
ಅಥ�ಾ
�ೕಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ದದ್� ಮತುತ್ ಆತನ �ೕ� ಕಳ� ಗುಣಮಟಟ್�ಾದ್�ದದ್� �ೕವರ
ಸಮಮ್�ಯನುನ್ ಪ�ಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ನಮಮ್ �ೕ�ಯನುನ್ ಅತಯ್ಂತ ಎಚಚ್���ಂದ
ಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್� – 1 �ೂ�ಂಥ 3:12-15. �ಾವ� ಅದನುನ್ �ಾವ �ೕ� �ಾಡ�ೕಕು
ಅಂದ� �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ �ಲುಲ್�ಾಗ ನಮ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್

ಅವ�ಾನ�ಾಗ�ಾರದು.
“ಸತಯ್�ಾಕಯ್”– ಎ� 1:13 ರ�ಲ್; ಮತುತ್ �ೂ�ೂ 1:5 ರ�ಲ್ �ೌಲನು ಇದನುನ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ ಎಂದು �ಾಯ್�ಾಯ್���ಾದ್�. ಇ�ಲ್ ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಅಥ�ಾ
ಬಹು�ೕಕ, �ೕವರ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ಪರ್ಕಟ�ಯು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್�. �ೕವರ
ಸಮಮ್�ಯನುನ್ �ಾವ� �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್ ಸ��ಾ� ಮತುತ್ ಯುಕತ್�ಾ�
ಉಪ�ೕ�ಸುವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾವ� ಅದನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು, ಅದನುನ್ ಕ�ಸಲು �ಾಗೂ ಇತರ�� �ವ�ಸಲು ಶಕತ್�ಾ�ರ�ೕಕು.
�ೕವರು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ ಈ ಸಂಗ�ಯನುನ್ ನಮ� ಒ�ಪ್�ದನು ಮತುತ್ �ಾವ� ಅದರ
ಪರ್�ಾರ ಅಧಯ್ಯನ �ಾಡ�ೕಕು �ಾಗೂ ಕಷಟ್ಪಡ�ೕಕು.
“ಸ��ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಒಂ�ೕ ಪದವನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಮೂಲತಃ ಇದರ ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾದ ಅಥರ್ �ೕರ�ಾ� �ೕಳುವದು
ಆದ� �ಖರ�ಾ� �ವ�ಸುವದು ಎಂಬ ಅಥರ್ �ಾ���ೂಂ�ತು. �ೌಲನು ಇ�ಲ್
ಉಪ�ೕ��ರುವದು ಸತಯ್�ೕದದ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಮು�ಯುವದು ಅಥ�ಾ �ಭ�ಸುವದು
ಎಂಬ ಅಥರ್ ಬಹು�ೕಕ ಅ��ಚ್ತ�ಾ��. ಇದರ �ಶಚ್ಯ�ಾದ ಅಥರ್ ಅವ�ಗಳನುನ್
�ಖರ�ಾ�, ಸ��ಾ� ಅಥ�ಾ �ೕರ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸುವದು ಎಂಬ�ಾ��. 16
2:16 ವಚನ 14; 1 �� 1:6; 6:20. 17
2:17 “�ೂಳಕು ಹುಣುಣ್”– ಇದು �ೕಹದ ಅಂ�ಾಂಶ �ಾಯುವ�ಾ��. ರಕತ್ ಚಲ�ಯು
ಸಥ್�ತ�ಾಗು�ಾಗ ಇದು ಸಂಭ�ಸುತತ್�. �ಾಲನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಕತತ್�� ��ದು�ಾಕುವ
ತನಕ ಅದು �ಾಲುಗ�� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಹರ��ೂಳುಳ್ತತ್�. ಒಂದು�ೕ� �ಲರ್��ದ� ಇ�ೕ
�ೕಹ�ೕ �ೂಂದ��ೂಳಪಡುತತ್�. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಯು ಇದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ��.
ಒಂದು�ೕ� ಸ�ಯ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ಥ್ಯ�ಲ್ ಹರ��ೂಳಳ್ಲು ಅದ�ಕ್ ಅನುಮ�
�ೂಡುವ�ಾದ� ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ ಉಂ�ಾಗುವದ�ಕ್ ಅದು �ಾರಣ�ಾಗುತತ್�.
ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ಅದ�ಕ್ �ಾ�ಡುವಷೂಟ್ ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರದು. 18
2:18 “ಸತಯ್ಭರ್ಷಟ್ರು”– 1 �� 1:6,19,20; 6:10,21. ಸತತ್ವರು ಭ�ಷಯದ�ಲ್
ಎದುದ್ ಬರುವರು ಎಂಬದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮತುತ್ ಆತನ ಅ��ಸತ್ಲರ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ
�ೂೕಧ��ಾ�� – �ೕ�ಾನ 5:28-29; 1 �ೂ�ಂಥ 15:20-23. ಅ��ಾಲ್ ಈಗ
ಗ���ೂೕ�� ಎಂದು �ೕಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಈ �ೂೕಧ�ಯನುನ್
ಅಲಲ್ಗ�ಯುವ �ೖಯರ್ �ಾ�ದರು. ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� ಆ�ಮ್ೕಕ� �ಾತರ್�ಾ�� – �ಾನವ
ಆತಮ್ವ� ಈಗ ಸ�ೕವ�ಾಗುತತ್�, ಅವನ �ೕಹ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಎ�ದ್ೕಳುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�
ಅವರು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.

“��ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�”–
ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕರು
�ಚುಚ್
�ೂಂದಲಗಳನುನ್
ಉಂಟು�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್ ಬಹು ಸಮಯ�ಂದ �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್�� ಏನು ನಂಬ�ೕಕು
ಎಂಬ�ೕ �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್. ಆದ� ಒಂದು�ೕ� ಅವರ ನಂ�� ಯ�ಾಥರ್�ಾ�ದದ್� ಅದು
�ಾಶ�ಾಗುವ�ಲಲ್. 19
2:19 ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಏ�ೕ �ಾ�ದರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಜ�ಾದ ಸ�ಯನುನ್
ಅಥ�ಾ ಆತನ ಜನರನುನ್ �ಾಳು �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅ�ಥ್�ಾರವನುನ್
�ಥ್ರ�ಾ��ಸುವದು ಮತುತ್ ತನನ್ ಜನರು ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯುವಂ�
�ಾಡುವದು �ೕ� ಎಂಬದು �ೕವ�� �ೂ�ತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 16:18; ಲೂಕ 22:31,33; 1
�ೕತರ್ 1:4-5; 2 �ೕತರ್ 2:9).
“ತನನ್ವರು”– �ೕ�ಾನ 6:37; 17:6; 1 �ೂ�ಂಥ 6:19-20. �ಟಟ್ತನವನುನ್
�ಾಡು�ಾತ್ ತನನ್ನುನ್ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವವ�ಂದ “ದೂರ�ರ�ೕಕು” ಅವನ
ನಂ��ಯ �ಾಸತ್ವದ ಬ�ಗ್ ಸಂ�ೕಹಪಡಲು �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ಲಲ್. �ೂೕ�ಾ 8:13-14;
1 �ೂ�ಂಥ 6:9; ಗ�ಾ 5:24; ಎ� 5:5-6; 1 �ೕ�ಾನ 2:4,6; 3:9-10 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 20-21
2:20-21 �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಕ�ಣ್� �ಾಣುವ ಸ�ಯ�ಲ್ ��ಧ �ೕ�ಯ ಜನ��ಾದ್�.
�ಲವರು ಕತರ್�� �ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ಾರು ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು
ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್�. �ಲವರು ಆತ�� �ೕರದವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ಾರು
ಎಂಬದನೂನ್ ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 13:24-30,36-43,47-50). ಇ�ಲ್
�ೌಲನು ಈ ಎರಡು �ೕ�ಯ ಜನರನುನ್ ಮ�ಯ�ಲ್ರುವ ಎರಡು �ೕ�ಯ �ಾ�ರ್ಗಳು
ಅಥ�ಾ ವಸುತ್ಗ�� �ೂೕ���ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 9:21 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ೌಲನು �ಂ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಸ�� ಬರುವ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಮತುತ್ ಸ�ಯ�ಲ್ �ಟಟ್
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುವವರು �ೕನ�ಾದ ಬಯ�� ಉಪ�ೕ�ಸುವ
�ಾ�ರ್ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಸತಯ್ವಂತ�ಾ�ರುವ �ೕವ ಜನರು ಅವರ ಸಹ�ಾಸದ�ಲ್ ಇರ�ಾರದು
(3:5). ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕವರು ಬಯಸುವಂಥ ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾಯರ್ಗ��
ಬಳ��ಾಗುವ �ಾ�ರ್�ಾ�ರ �ೕ�ಾದ� ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ಆತನು �ೕ�ರುವ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ಾಡ�ಲಲ್�ಂದ�, �ಾವ� ಭರ್ಷಟ್��
ಒಳ�ಾಗುವ ಅ�ಾಯದ�ಲ್ರುವವ�ಾ��ದ್ೕ� – 1 �ೂ�ಂಥ 15:33. 22
2:22 1 �� 6:11; 2 �ೕತರ್ 1:3-9 �ೂೕ��. ಅತಯ್ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ�ರುವಂಥ
�ಲವ� �ಾಯರ್ಗ�ಂದ �ಾವ� ತ�ಪ್��ೂಂಡು ಓಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಇಲಲ್�ಾದ�
ಅವ�ಗ�ೂಂ�� �ೂೕ�ಾ� ಜಯಗ�ಸ�ೕಕು. �ೌವನಸಥ್�ೂಳ� �ಲವ� ದುಷಟ್

ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಬಲ�ಾ�ರುತತ್�. ಅವ�ಗ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ� ಅವ�ಗಳನುನ್
ತೃ�ತ್ಪ�ಸುವಂಥ ಅವ�ಾಶಗಳು ಎದು�ಾಗು�ಾಗ ಅವ�ಗ�ಂದ ದೂರ�ರುವದು ಮತುತ್
ಅವ�ಗಳು ಎದು�ಾದ� ತ�ಪ್��ೂಂಡು ಓಡುವದು.
“ಶುದಧ್ ಹೃದಯ”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:8. 23
2:23 ವಚನ 14,16. �ೕವ�ೕವಕರು ತಮಮ್ ಮುಖಯ್ �ಾಯರ್ಗ�� ಅ�ಡ್ಪ�ಸುವಂಥ
�ಷಯಗ�ಂದ ದೂರ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಜಗಳ�ಾಡುವದರ�ಲ್ �ಾ��ಾಗ�ೕ �ಾರದು. 24
2:24 “ಜಗಳ�ಾಡ�ಾರದು”– ಅ�� 7:26 ರ�ಲ್ “�ೂ��ಾ��ೂಳಳ್�ಾರದು”
–ಎಂದು ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��. ��ೂೕ�ಯನುನ್ ಥ�ಸ�ೕ�ಂಬ
ಏ�ೖಕ ಗು�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವ �ಾಗುಯ್ದಧ್ಗಳು �ೕವರ �ೕ�ಯ ಅ�ವೃ�ಧ್�
�ಾರಣ�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಆದ� ಸತಯ್ದ ಪರ �ೂೕ�ಾಡುವದು ಮತುತ್ ಜನರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ಕ��
ನ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಅವ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾಡುವದು ಒ�ಳ್ೕಯದು �ಾಗೂ
ಅವಶಯ್ಕ�ಾದದುದ್. ಅಂಥ ಪ��ಥ್�ಗಳು ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾದ ಜಗಳಗ�� �ೂೕಗದಂ� �ಾವ�
ಎಚಚ್ರ�ಂ�ರ�ೕಕು. ನಮಮ್ �ೂೕ�ಾಟವ� �ೖ�ಾನನ �ರುದಧ್�ೕ �ೂರತು ಮನುಷಯ್ರ
�ರುದಧ್ವಲಲ್ – ಎ� 6:12.
“�ೂೕ�ಸುವದರ�ಲ್ ಪರ್�ೕಣನು”– 1 �� 3:2.
“�ಾಧು”– ��ೂೕ�ಗಳು �ಲ���ಮ್ �ೂೕ�ಾಗುವಂಥ, ��ೂೕ�ಸುವಂಥ ಮತುತ್
ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾದಂಥ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್� �ಾಗೂ �ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ� �ಂದ�
�ಾಡು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಅಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಮ್�ಂದ ಮತುತ್
�ರ್ೕ��ಂದ ಸ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. 25
2:25 “��ಾನ�ಂದ”– ಮ�ಾತ್ಯ 11:29 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ�
ಸತಯ್ವನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವರು �ಾವ� ��ಾನ�ಾ�, �ಾ�ಮ್�ಂದ �ೂಡುವ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್
�ೕಳ� �ೂೕದ�, ಅದನುನ್ �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವರು �ೕಳುವ �ಾಧಯ್��ೕ ಇಲಲ್. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ತಮಮ್ ��ೂೕ�ಗ�� ಸಲ�ಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾಗ ಅವರ�ಲ್ �ಾವ ��ೕ�
ಇರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��. �ಾನವರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವಂ� �ೕವರು ಅವರ�ಲ್
�ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್��ೕ �ೂರತು ನಮಮ್ �ಾದಗಳು ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ಗಳಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
ಗಮ��� (ಅ�� 5:31). ಇದಲಲ್� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ �ಾನವರು
�ೕವರ ಸತಯ್ದ �ಾನವನುನ್ �ೂಂದುವರು ಎಂಬದನೂನ್ ಗಮ���. 26
2:26 “ಸವ್ಸಥ್�ತತ್�ಾ�ಾರು”– ಲೂಕ 15:17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವರು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಸವ್ಸಥ್�ತತ್�ಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್�
(ಪರ್ಸಂ� 9:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ತ�ಕ್

�ರುದಧ್�ಾ��ೕ ಸವ್ಸಥ್�ತತ್�ಲಲ್ದವ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ
�ೖ�ಾನನು ಅವರನುನ್ ತನನ್ ��ತ�ಕ್ ��ದು�ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರು ಅವನ
ಸುಳುಳ್ಗಳನುನ್ ನಂ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 8:44; ಅ�� 26:18; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4; ಎ� 2:2
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ತಮಮ್ನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ತ್ರುವ
ದು�ಾತಮ್ �ೕ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ �ಳುವ���ಲಲ್ದವ�ಾ�ರ�ಾರದು. �ೕವರ ಶ�ತ್
�ಾತರ್�ೕ �ಾನವರನುನ್ �ಡುಗ� �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು �ೕವರು
ಸತಯ್ದ ಕು��ಾ�ರುವ ನಮಮ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್
ಅವರು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ �ೕಕು.
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3:1 “ಕ�ೕ �ನಗಳ�ಲ್”– �ಾ�ೂೕಬ 5:3; 1 �ೕತರ್ 1:5; ಯೂದ 18 – ಈ ಯುಗದ
�ೂ�ಯ ಸಮಯ. �ೂೕರ�ಾದ ಸಮಯಗಳು �ಾ�ಾಗಲೂ ಇ�ದ್ೕ ಇರುತತ್� ಮತುತ್
�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ��ರುವ �ೌಲನಂಥವರು ಅದನುನ್ 2-4 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ವ���ಾದ್�.
�ೂೕ�ಾ 1:28-32 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆದ� �ೌಲನು �ಾ� ಸ�ೕತ�ಾ�
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಸಮಯಗಳು ಕ�ಣ�ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅಂಥವರು �ೂರ� ಕ�ಣ್�
�ಾಣುವ ಸ��ಳ� ಇರು�ಾತ್� (ವ 5). 2
3:2 “ಆ�ಯುಳಳ್ವರು” ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಪರ್ಮುಖ ಪದ�ಾ��. ಕ�ಣ�ಾದ
�ಾಲಗಳ�ಲ್ರುವ ಕ�ಣ�ಾದ ಜನರು “ಆ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�” –ಆದ� ಅದು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ತ�ಾಪ್ದ �ೕ�ಯ�ಾದ್�ರುತತ್�. ಅವರ ಸವ್�ಾವವ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ
ಸಪ್ಷಟ್
�ೂೕಧ��
�ರುದದ್�ಾ�ರುತತ್�.
ಅವರು
“�ಾವ್ಥರ್�ಂತಕರು”;
“ಹಣ�ಾ�ಯುಳಳ್ವರು” ಆ�ರು�ಾತ್� – ಲೂಕ 16:14; 1 �� 6:10 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 4
3:4 “�ೂೕಗಗಳನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರು”– 1 �� 5:6; �ೕತ 3:3; �ಾ�ೂೕಬ 4:3; 2
�ೕತರ್ 2:13. ಅವರು ಒ�ಳ್ೕಯದನುನ್ ಮತುತ್ ಸ��ಾದದದ್ನುನ್, ತಮಮ್ ತಂ��ಾ�ಗಳನುನ್
�ಾಗೂ �ರಯವರನುನ್ “�ರ್ೕ�ಸದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�”. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ �ಾಪದ
�ೂೕಗಗಳನುನ್ ತಯ್�ಸಲು ಅಥವ ಹಣದ �ಷಯದ�ಲ್ ಆತ�� ��ೕಯ�ಾಗಲು ಅಥ�ಾ
ತಮ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕ�ಾ�ರುವದನುನ್ �ೂ�ಯಲು ಬಯಸದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅವರು
ತಮಮ್
ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಗಳು
ಮತುತ್
�ರ್�ಗಳ
ಮೂಲಕ
�ಜ�ಾ�ಯೂ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ – �ೕವರ �ರ್ೕ� ತಮಮ್�ಲ್ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� (1
�ೕ�ಾನ 2:15-16; ಮ�ಾತ್ಯ 22:37-40; 1 �ೂ�ಂಥ 13:1-3; 16:22). ಇದರ

��ತತ್�ಾ� ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ರುವ ಇತ� ದುಷಟ್ತನಗ�ಲಲ್ವ� ಅವರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್
�ಾಗೂ ಮನಸುಸ್ಗಳ�ಲ್ ��ಸುತತ್�. ಜನ�ಲಲ್ರ ನಡು� ಬ�ಾ��ೂ�ಚ್�ೂಳಳ್ಲು
ಅವ�� ಏನೂ ಇಲಲ್�ದದ್ರೂ, ಅವರು ಬ�ಾ��ೂ�ಚ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಒಂದು�ೕ�
ಅವರನುನ್ ಗದ��ದ� ಅವರು �ಂ�ಸುವವ�ಾಗು�ಾತ್�. �ೂೕ�ಾ 1:21 ರ�ಲ್
ಇರುವವ��ಂತ �ಚುಚ್ ಕೃತಜಞ್� ಏನೂ ಅವ�� ಇರುವ�ಲಲ್. ಇತರರನುನ್ ಕಷ್�ಸಲು
ಅವರು ��ಾಕ�ಸುವದ�ಂದ �ೕವರ ಕಷ್�ಾಪ� ಅವರ�ಲ್ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡಲು ಅಥ�ಾ ಅವರು �ೕಳುವ �ಷಯಗಳನುನ್
ನಂಬಲು ��ಾವ್�ಗ�� ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಕುರುಡರು ಮತುತ್ ಮುಗಧ್ರು
ಆ�ದದ್ರೂ ನಮ�ೕ ಎಲಲ್ವ� �ೂತುತ್ ಎಂದು ಅವರು �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ೕವಭ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ �ೂೕಧಕರ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕಳದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. 5
3:5 “ಭ�ತ್ಯ �ೕಷ”– �ೂರ� ಅವರು �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ರು�ಾತ್�, ಒಳ� ಕೂರ್ರ�ಾದ
�ೂೕಳಗ�ಾ�ರು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 7:15). �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, ಅವರು
ಕಪ�ಗಳು. ಅವರು �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ಾ�ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಆದ� ಅದರ ಅಥರ್
ಅವ�� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೂ�ತ್ರುವ�ಲಲ್. �ಾ�ಗಳನುನ್ ರ�ಸುವ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಶ�ತ್ಯ
ಬ�ಗ್ (�ೂೕ�ಾ 1:16), �ಾನವರನುನ್ �ೂಸಬರ�ಾನ್� �ಾಡುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್ನ
ಶ�ತ್ಯ ಬ�ಗ್ಯೂ (�ೕ�ಾನ 3:5-8) ಅವ�� ಏನೂ �ೂ�ತ್ರುವ�ಲಲ್. ಈ ಶ�ತ್ಯ
ಬ�ಗ್ ಅವರ ಸವ್ಂತ �ೕವನದ�ಲ್ ಅವ�� ಏನೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ ಅವರು ಅದರನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�.
“ಇಂಥವರ ಸಹ�ಾಸವನುನ್ �ಾಡ�ರು”– 2:21; ಮ�ಾತ್ಯ 18:17; 1 �ೂ�ಂಥ
5:11,13; 2 �ೂ�ಂಥ 6:17; 2 �ಸ 3:6; �ೕತ 3:10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ೌಲನು ���ಯ�� ಇಂಥವರ ಸಹ�ಾಸ �ಾಡ�ೕಡ ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಅಂದ� ಇಂಥವರು ಆಗಲೂ ಇದದ್ರು. ಇಂಥವರು ಪರ್��ಂದು ಸಂತ�ಯ�ಲ್ಯೂ
ಇರು�ಾತ್�. ಆದ� ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯು ಹ�ತ್ರ�ಾಗುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಇಂಥವರು
��ಾಚ್ಗುವರು (ಮ�ಾತ್ಯ 24:10-14; 2 �ಸ 2:1-12). 6
3:6 ಕಪ�ಗ�ಾ�ರುವ ಇವರ�ಲ್ �ಲವರು �ಲವರನುನ್ ವಂ�ಸಲು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ��ತ�ಕ್
��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರ ಕಣುಣ್ಗಳು ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ��ೕಯರ
�ೕ� �ೕಳುತತ್�. ಪ�ರುಷ��ಂತ ��ೕಯರು ಸುಲಭ�ಾ� ತಮಮ್ ಬ�� �ೕಳು�ಾತ್�
ಎಂಬದು ಅವರ ಅ��ಾರ್ಯ�ಾ�ರುತತ್� ಎಂಬದು ಇದ�ಂದ �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�. 7
3:7 ಇದು ಅ�ೕಕರ ದುಃಖ �ಥ್��ಾ��. ಅವರು ಸತಯ್ವನುನ್ ಮ�ತ್ಮ�ತ್
�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�, ಮತುತ್ ತಮ� ಸತಯ್ �ೕ�ಂದು ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಆದ�

�ಜ�ಾ�ಯೂ ಅವ�� ಅದು �ೕಡ, ಆದದ್�ಂದ ಅವರು �ೕ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವರು ಅವರನುನ್
�ಾಗರ್ ತ�ಪ್ಸಲು ಯಶ�ವ್�ಾಗು�ಾತ್�(2 �ಸ 2:10). 8
3:8 ಯನನ್ ಮತುತ್ ಯಂಬರ್ ಎಂಬ �ಸರುಗಳು ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�, ಆದ� �ೕ�� ��ೂೕಧ ವಯ್ಕತ್ಪ��ದದ್ನುನ್ ��ೕ 7:10-12,22
ರ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ��.
“ಬು�ದ್�ಟಟ್ವರು”– 1 �� 6:5. 9
3:9 ಅವರು ಸತಯ್ ಮತುತ್ ಅ��ಾರದ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವ��ರುವ �ೂರ�ಯನುನ್
ಸ�ಾ�ಾಲಕೂಕ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಯನನ್ ಮತುತ್ ಯಂಬರ್ರು �ೖ�� ಬಂದರು
(��ೕ 8:18) ಅವರಂ��ೕ ಈ ಕಪ�ಗಳೂ �ೖ�� ಬರುವರು. 10
3:10 �ೌಲನು ತನ� ಘನ�ಾನಗಳು ಸಲಲ್�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. ಅವನು ಈ
�ೕ��ಾ� �ಾತ�ಾ�ರುವದ�ಕ್ �ಾರಣ�ೕ�ಂದ� ��ಾವ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್ �ೕವಕರು
�ೕ� �ೕ�ಸ�ೕ�ಂಬದನುನ್ ��ಸಲು �ೕವರು ಅವನನುನ್ �ಾದ��ಾ� ಇ���ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ���ಯನು ಅವನನುನ್
�ಂ�ಾ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು (ವ 14; 1 �ೂ�ಂಥ 11:1; ���ಪ್ 3:17; 2 �ಸ 3:7;
ಅ�� 20:18-35). 11
- 3:11 ಅ�� 13:49—14:20; 2 �ೂ�ಂಥ 11:23-27. 12
- 3:12 �ೕ�ಾನ 15:18-21; 16:33; ಅ�� 14:22; 1 �ೕತರ್ 4:1,12; �ೂೕ�ಾ
8:17.
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್”– 1:9. �ಂ�ಗಳು �ೕ��ೕ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್, �ೕ� �ೕ� ಸಮಯಗಳ�ಲ್,
�ೕ��ೕ� ವಯ್�ತ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ� �ೕ� �ೕ��ಾ�ರುತತ್�. �ಲ���ಮ್ ಅದರ ��ತತ್
�ಾ�ೕ�ಕ ಶರ್�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್�, �ಲ���ಮ್ ಅವಕೃ�� ಒಳ�ಾಗ�ೕ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್
�ೕಧಗಳನುನ್
ಎದು�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�.
ಆದ�
�ೕವರ�ಲ್
ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಅದನುನ್ ತಮಮ್ �ೕ�ತದ �ಾವ�ಾದ�ೂಂದು ಘ��ಯ�ಲ್ ಆ�ಾ
ಅಳ�ಯ �ೕ�� ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್�. 13
3:13 ಅವರು �ೕವನದ�ಲ್ �ಟಟ್ ಗು�ಯನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದರ ಕ�� ತಕಕ್
ಅ�ವೃ�ಧ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ದುಷಟ್ತನದ ಫ��ಾಂಶಗಳು �ಚುಚ್ ದುಷಟ್ತನ,
ಇತರರನುನ್
ವಂ�ಸುವದರ
ಫ��ಾಂಶ
ಅವ�ೕ
ಸತಯ್ವನುನ್
ಗುರು�ಸಲು
ಪರ�ಾಡ�ೕ�ಾಗುತತ್�. 14
3:14 ವಚನ 10; 1:13-14; 1 �� 1:3. 15

3:15 “�ಕಕ್ಂ��ಂದಲೂ”– 1:5. ಇದರ ಅಥರ್ ಬಹು�ೕಕ ಇ�ಾ�ರಬಹುದು: ಅವರು
�ರ್ೖಸತ್�ಾಗುವದ�ಕ್ಂತ �ದ�ೕ ���ಯನ �ಾ� ಮತುತ್ ಅ�ಜ್ ಅವ�� ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ (“ಪ�ತರ್ ವಚನಗಳನುನ್”) ಕ��ದದ್ರು. ಧ�ೕರ್ 6:6-7 ರ�ಲ್ �ೕವರು
�ೂ�ಟ್ರುವ ಆ�ಗಳನುನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾ� ��ದು�ೂಂ�ದದ್ರು. �ರ್ೖಸತ್
ತಂ��ಾ�ಗಳು ಇಂದು ಇಂಥ �ಾಯರ್�ಂದ �ಂ� ಸ�ಯ�ೕ�ೕ? – ಎ� 6:4. ಈಗ
“ಪ�ತರ್ ವಚನಗಳು” ಹ�ಯ ಮತುತ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ಸ�ನ�ಲ್ ಒಂ�ೕ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್
ನಮ� �ೂಡಲಪ್�ಟ್�. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾಗ ಅದು ಜನ��
“ರಕಷ್� �ೂಂದುವ �ಾನ” –�ೂಡುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಲೂಕ
24:25-27,45-47; �ೕ�ಾನ 5:39,46 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ರ್ಸತ್�ೕಸು�ನ�ಲ್ರುವ
ನಂ��”–
ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��
ಅದರ�ಲ್�ೕ
ಮು�ಾತ್ಯ�ಾಗುವ�ಲಲ್, ಅದು �ೕವರ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ಪರ್ಕಟ�ಯಲಲ್. ಅದು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಕ�� ನ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ಾನವ�ಲಲ್�ಗೂ “ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವಂ�”
ಪರ್ಚುರಪ�ಸುತತ್�. 16
3:16 “ಪರ್��ಂದು �ಾಸ�ವ�”–ಎಂದು �ೕ�ರುವ �ೌಲನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ �ೂೕಕ
ಧಮರ್ಗಳು ಕ�ಯುವ ಪ�ತರ್ ಪ�ಸತ್ಕಗಳು ಅಥ�ಾ ಅ�ಲಲ್ವ�ಗಳು �ೕವ�ಾತಮ್ �ರ್ೕರ�ಯ
ಬರಹಗಳು ಎಂಬದಲಲ್. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅವ�ಗಳ�ಲ್ ಇದರ�ಲ್ �ೕರುವ�ಲಲ್. ಅವನು
ಪ�ತರ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಾ��ೕ 2 �ೕತರ್
1:20-21; ಮ�ಾತ್ಯ 4:4; 5:17-18; 15:3-4; 22:43; �ಾಕರ್ 12:36; ಲೂಕ 24:44;
�ೕ�ಾನ 10:35; ಅ�� 4:35; 1 �ೂ�ಂಥ 2:13; ಇ�ರ್ 1:5-13; 1 �ೕತರ್ 1:11; ಪರ್ಕ
1:1; 2:1; 22:18-19 �ೂೕ��. �� 1:2,9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ಾಯ್ಯ�ಾಥ್ಪಕರ ಪ�ಚಯವನುನ್ �ೂೕ��.
“ಪರ್��ಂದು”– ಸತಯ್�ೕದದ �ಲವ� ಪದಗಳು �ಾತರ್ವಲಲ್ �ೕ� �ಲವ�ಗ��ಂತ
�ಚುಚ್ನವ�ಗಳು, ಸತಯ್�ೕದದ ಒಂದು ಪ�ಸತ್ಕ �ಾತರ್ವಲಲ್ �ೕ� �ಲವ�ಗ��ಂತ
��ಚ್ನವ�ಗಳು.
“�ೖವ�ರ್ೕ�ತ”– ಈ ಪದದ �ಜ�ಾದ ಅಥರ್ �ೕವ�ೕ �ೕ�ರುವ �ಾತುಗಳು. �ೕವರು
ತನನ್ ಸತಯ್, ತನನ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು, ತನನ್ �ಾತುಗಳನುನ್ ತನನ್ �ೕವಕರು, ಪರ್�ಾ�ಗಳ
ಮನಸುಸ್ಗ�� �ೕ�ದನು ಮತುತ್ ತನನ್ ಆತಮ್ವನುನ್ ಅವರ ಹೃದಯ�ೂಳ� ಕಳು��ದನು
�ಾಗೂ ಅವ�ೕನು ಬ�ಯ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಉ�ದ್ೕ��ದ�ೂೕ ಅದ�ನ್ೕ ಅವರು
ಬ�ಯುವಂ� �ರ್ೕರ�ಯನುನ್ �ೕ�ದನು. ಆದದ್�ಂದ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ “�ೕವರು
�ೕ�ದ �ಾತುಗಳು” ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು. �ೕ�ೂಂದು ಸಥ್ಳದ�ಲ್ “�ೕವರ �ಾ�ಂದ

�ೂರಡುವ ಪರ್��ಂದು �ಾ��ಂದಲೂ” �ಾನವನು ಬದುಕುವನು ಎಂದು �ೕಳ�ಾ��
(ಮ�ಾತ್ಯ 4:4). �ೕವರು ಈ �ೕ��ಾ� �ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡನು ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���.
�ಾನವರು ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ಆ�ಾ�ಸ�ೕಕು ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ ಪ�ತರ್
ಪ�ಸತ್ಕ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಭಯಭ�ತ್�ಂದ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು
ಎಂಬದ�ಾಕ್�ಯಲಲ್. �ಾನವರು ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ
�ಾರಣ�ಾಕ್��ೕ ಆತನು ಅದನುನ್ ಅವ�� �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಸತಯ್�ೕದವ� �ಾಲುಕ್ �ೕ�ಯ�ಲ್
ಉಪಯುಕತ್�ಾ�� ಎಂದು �ೌಲನು �ೕ��ಾದ್� – ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ�ಸುವದು (�ೕವರು,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು, �ಾನವನು, ರಕಷ್� ಇ�ಾಯ್� �ಷಯಗಳು), �ಾಪ ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಗದ�ಸುವದು, ತಪ�ಪ್ �ಾಡುವವರು ಮತುತ್ �ಾ� ತಪ�ಪ್ವವರನುನ್
�ದುದ್ವದು ಮತುತ್ ಅ�ೕ��ಂದ ತುಂ�ರುವ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ�ವಂತ�ಾ� �ೕ�ಸುವದು
�ೕ� ಎಂದು �ೕವಜನ�� ತರ�ೕ�ಯನುನ್ �ೂಡುವದು. 17
3:17 ಸತಯ್�ೕದದ ಕು��ಾದ ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾ���ಲಲ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾವ
�ೕವಕನೂ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಸಜುಜ್�ೂಳಳ್ಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್. �ಾವ� ಇತ� �ಷಯಗಳನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಆದ� ಇದು ನಮಮ್
�ೕ�ತಗಳ ಪರ್ಮುಖ ಅಧಯ್ಯನ�ಾ�ರ�.
“ಸಕಲ ಸ�ಾಕ್ಯರ್”– 2:21; ಎ� 4:11-13; ಇ�ರ್ 13:20-21.
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4:1 �ೌಲನು ಅತಯ್ಂತ ಗಂ�ೕರ�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆತನು ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯವನುನ್ �ೕಳ�ೕ�ಂ��ಾದ್�.
“�ಾಯ್�ಾ�ಪ�”– �ೕ�ಾನ 5:27; ಅ�� 17:31; �ೂೕ�ಾ 2:16; 1 �ೂ�ಂಥ 4:5;
2 �ೂ�ಂಥ 5:10.
“ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗುವನು”– ವ 8; 1 �� 6:14; �ೕತ 2:13; ಇ�ರ್ 9:28.
“�ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17; 13:11; 19:28; 25:34; ಲೂಕ 19:11-12; ಅ��
1:3,6. 2
4:2 “�ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ಾರು”– ಸ�ಾ�ಾಲಕರು, �ೂೕಧಕರು ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್ಕರ
�ೂಡಡ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಇ�ಲ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು (ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಇದ�ಕ್ಂತ �ೂಡಡ್
�ಾಯರ್ �ೕ� �ಾವ�ದೂ ಇಲಲ್). ಅವರು ತಮಮ್ ಅ��ಾರ್ಯಗಳು ಅಥ�ಾ ಇತರರ
ಅ��ಾರ್ಯಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ಾರದು. �ೕವರ �ಾಕಯ್�ೕ ಅವರ ಸಂ�ೕಶ�ಾ�ರ�ೕಕು
ಮತುತ್ �ೕ� �ಾವ�ದೂ ಇರ�ಾರದು. ಮ�ಾತ್ಯ 28:20; �ಾಕರ್ 16:15; 1 �ೂ�ಂಥ

1:23; 2:1-5; 2 �ೂ�ಂಥ 4:5; 1 �ೕತರ್ 4:11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಅನುಕೂಲ�ರುವ �ಾಲದ�ಲ್ಯೂ, ಅನುಕೂಲ ಇಲಲ್�ರುವ �ಾಲದ�ಲ್ಯೂ”– ಇದು
ಸ�ಯ�ಲ್ ಇರ� ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ರ�, ಅನುಕೂಲ�ರ� ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ರ�
�ಾ�ಾಗಲೂ �ದಧ್�ಾ�ರುವದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�.
“ಗದ�ಸು, ಎಚಚ್�ಸು”– 3:16; 1 �ಸ 3:2; 4:18; 1 �� 5:20; �ೕತ 1:9,13;
2:15; ಇ�ರ್ 3:13; 10:25.
“�ೕಘರ್�ಾಂ� ಮತುತ್ ಉಪ�ೕಶ”– 2:24-25. 3
- 4:3 3:1; 1 �� 4:1 �ೂೕ��.
“ಸವ್ಸಥ್ �ೂೕಧ�”– 1:13; 1 �� 1:10-11; 6:3; �ೕತ 1:9; 2:1.
“ತಮಮ್ ದು�ಾ�ಗ�� ಅನುಕೂಲ�ಾದ”– ಅಂಥ ಜನರು ತಮ� ��ಚ್��ಾದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಮತುತ್ ತಮ� ��ಚ್��ಾದ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕಳಲು
ಬಯಸು�ಾತ್�. “�ಾವ�ದು ಸತಯ್?” ಎಂಬದು ಅವರ ಪರ್�ನ್�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
“�ಾವ�ದ�ಂದ ನನ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತತ್�” ಎಂಬ�ೕ ಅವರ ಪರ್�ನ್�ಾ�ರುತತ್�? (ಆದ�
ಅವರು ತಮಮ್ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ಇ�ೕ �ೕ� ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುವ�ಲಲ್). ಅವ�� ಸತಯ್ವ� �ೕಡ
�ಾಕಂದ� ಸತಯ್ವ� ಅವರ �ೕವನ �ೖ�ಯನುನ್ ��ೂೕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ಾಡುವ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅ�ಡ್ಪ�ಸುತತ್�. ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ಸತಯ್ದ �ಳ��ಂದ �ೂರ ಬಂದು
ಕತತ್��ಳ� ��ಕ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಇದು�ೕ ಅವರ �ೂಡಡ್ �ಾಪ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಾರ್��
– �ೕ�ಾನ 3:18-20. �ೕವರ ರಕಷ್� �ೂಂದ�ೕ�ಾದ� �ಾವ� ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್�
ಸತಯ್ವನುನ್ ಬಯಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಆದ� ಇವರು ಅದನುನ್ ಬಯಸುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್
ಅದನುನ್ ಬಯಸುವ ಬಯ�ಯೂ ಇವ��ಲಲ್. 2 �ಸ 2:10-12 �ೂೕ��. 4
4:4 “ಕಲಪ್�ಾ ಕ�ಗಳು”– 1 �� 1:4; 4:7; �ೕತ 2:14. ಅವರು �ೕವರ ಸತಯ್�ಕ್
ಬದ�ಾ� ಕಲಪ್�ಾ ಕ�ಗ�� ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. 5
4:5 “ಶರ್�ಗಳು”– 2:3.
“�ೌ�ಾ�ರ್ಕನು”– ���ಯನು ಸ�ಾ�ಾಲಕನು ಮತುತ್ �ೂೕಧಕ�ಾ�ದದ್ರೂ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ಾರುವ
ಮೂಲಕ
ಜನರನುನ್
�ರ್ಸತ್ನ
ಕ��
ನ�ಸುವವ�ಾಗ�ೕ�ಾ�ತುತ್. 6
4:6 “�ಾನದರ್ವಯ್”– ���ಪ್ 2:17.
“�ಾನು �ೂರಟು �ೂೕಗ�ೕ�ಾದ ಸಮಯ”– ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಕತರ್�ೕ ಇದನುನ್
�ೌಲ�� ಪರ್ಕಟಪ��ದದ್ನು. 7
4:7 “�ೂೕ�ಾಟ”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:26; 2 �ೂ�ಂಥ 10:4; 1 �� 1:8; 6:12; ಎ�

6:10-18.
“ಓಟ”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:24; ಗ�ಾ 2:2; 5:7; ���ಪ್ 3:13-14; ಇ�ರ್ 12:1. ಅ��
20:24 ರ�ಲ್ ಅವನು ವಯ್ಕತ್ಪ��ರುವ ತನನ್ ಗು�ಯನುನ್ �ಾ��ದನು.
“ನಂ��”– ನಂ��� ಅ��ಾಯ�ಾ� �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ಸತಯ್. ಇದನುನ್ ಅವ��
ಒ�ಪ್ಸ�ಾ�ತು (1 �ೂ�ಂಥ 4:1; ಎ� 3:2-9). ಅವನು ಅದನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಂಡನು –
ಅದನುನ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ನಂ��ಯ �ಷಯ�ಾ� �ಾ�ಾ��ೂಂಡನು ಮತುತ್ �ೕವನದ
�ಯಮ�ಾ� �ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು �ಾಗೂ ಇತರ�� �ೂಡುವ ಸಲು�ಾ�
ಮ��ಾ�ರ್ಯವನಂ� ಅದನುನ್ �ೂೕ�ಾನ �ಾ�ದನು. ಅವನು ಇದನುನ್ ನಂ�ಗ�ತ್��ಂದ
�ಾ�ದದ್�ಂದ ತನನ್ “�ಗರ್ಮನದ” ಸಮಯದನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ೂೕಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು.
8

4:8 “ಜಯ�ಾ�”– ಇ�ಲ್ (ಮತುತ್ 1 �ೂ�ಂಥ 9:25; ���ಪ್ 4:1; 1 �ಸ 2:19;
�ಾ�ೂೕಬ 1:12; 1 �ೕತರ್ 5:4; ಪರ್ಕ 20:10; 3:11 ರ�ಲ್) ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ
�ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಅರಸನು ಧ�ಸುವಂಥ ��ೕಟವನುನ್ ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್ ಆ�ನ
�ನಗಳ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಾ ಸಪ್�ರ್ಗಳ�ಲ್ ಜಯಸು�ತ್ದದ್ವ�� ಎ�ಗ�ಂದ �ಾ� �ೂಡ�ಾಗು�ಾತ್
ಇದದ್ ಜಯ�ಾ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೌಲನು, ತನನ್ ಓಟವನುನ್ ಮು��, ತನ�
�ೂ�ಯುವ “ಜಯ�ಾ�ಯನುನ್” –ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. 1 �ೂ�ಂಥ 9:25
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕ�ಯ ಜಯ�ಾ� ಎಂದ� ಅವನು �ೕ��ದ �ೕ�ಯ
�ೕವನ�ಕ್ �ೂ�ಯುವಂಥ ಬಹು�ಾನ�ಾ��, ಅ�ೕ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾ�ದ
�ೂೕ�ಾಟ�ಕ್, �ೕ�ಯ ಓಟವನುನ್ ಓ�ದದ್�ಕ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಯ ನಂ��ಯನುನ್
�ಾ�ಾ��ೂಂಡದದ್�ಕ್ �ೂ�ಯುವ ಬಹು�ಾನ�ಾ��. ಜಯ�ಾ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್
�ೕ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ ವಚನ�ಾಗಗಳನುನ್ �ೂೕ��.
“ಆ �ನದ�ಲ್”– 1:12,18; 2 �ಸ 1:10.
“ಆತನ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಯನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರು”– �ೕ�ಯ ಜಯ�ಾ� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಯನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವದು ಇ��ಡರ ನಡು� ಇರುವ ಸಂಬಂಧ�ೕನು? �ೕ�ವಂತ�ಾ�
�ೕ�ಸುವವರು
�ಾತರ್�ೕ
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ
ಬ�ೂೕಣವನುನ್
ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಆತನ ಬ�ೂೕಣವನುನ್ �ಾರು ಬಯಸು�ಾತ್�ೂೕ
ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ ಶುದಧ್ರ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 1 �ೕ�ಾನ 3:2-3 �ೂೕ��.
ಆತನ ಬ�ೂೕಣದ ಬ�ಗ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ಅದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುವದು �ಾಗೂ
�ೂೕ�ಸುವದು �ಾತರ್ �ಾಲದು. �ೕ�ಯ ಜಯ�ಾ�ಯನುನ್ �ೂಂದ�ೕ�ಾದ� �ಾವ�
ಅಸ�ತ್�ಂದ ಅದನುನ್ ಬಯಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. 10

4:10 “ಇಹ�ೂೕಕವನುನ್ �ರ್ೕ��”– ಇದು �ಾರ �ಷಯದ�ಾಲ್ದರೂ ಬಹಳ ದುಃಖದ
ಸಂಗ��ಾ��. 1 �ೕ�ಾನ 2:15-17 �ೂೕ��. 11
4:11 “ಲೂಕ”– �ೂ�ೂ 4:14; �� 24.
“�ಾಕರ್”– ಅ�� 12:25; 13:5,13; 15:37,39; 1 �ೕತರ್ 5:13. �ಾಕರ್ನು ತನನ್
�ಫಲ�ಯ ನಂತರ �ಾನು ನಂ�ಗಸತ್�ಾದ �ೕವರ �ೕವಕನು ಎಂಬದನುನ್
�ಾ�ೕತುಪ��ದನು. �ಾವ� �ೂೕತು�ೂೕಗು�ಾಗ �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ತ�ಳ್�ಡ�,
ನಮಮ್ನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಉತತ್ಮರ�ಾನ್� �ಾಡಲು ನ�ಮ್ಂ��
�ಾಯರ್�ಾಡುವದು ಒ�ಳ್ಯ ಸಂಗ��ಾ��. 13
4:13 “ಚಮರ್ದ �ಾಗದಗಳು”– ಈ�ಪ್ಟ್ ನ�ಲ್ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಸಯ್ದ ಸುರು�ಗಳು
(�ಡ�ಂದ ತ�ಾ�ಸ�ಾದ ಬರವ��ಯ �ಾಮ�ರ್ಗಳು), ಚಮರ್ದ �ಾಗದಗಳನುನ್ �ಾರ್�ಗಳ
ಚಮರ್�ಂದ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�. ಅವ�ಗಳ �ೕ� ಏನನುನ್ ಬ�ಯ�ಾ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್
�ೌಲನು �ೕ�ಲಲ್. 14-15
4:14-15 1:15; 2:17; 1 �� 1:20 �ೂೕ��. �ೌಲನು �ೂಂದ�ಪ�ಸುವ ವಯ್�ತ್ಗಳ
�ಸರುಗಳನುನ್ �ೕಳಲು ಮತುತ್ ಅವರ �ಷಯ�ಾ� ಜನ�� ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೂಡಲು
�ಂಜ�ಯ�ಲಲ್. 16
4:16 “ಪರ್��ಾದ”– ಅವನು ��ಮ�ಯ�ಲ್ದದ್ನು ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾಲಯದ�ಲ್
��ಾರ�ಯನುನ್ ಎದು�ಸ�ೕ�ಾ�ತು. ಇ�ಲ್ ಅವನು �ಾರ್ರಂಭದ ��ಾರ�ಯ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅ�� 24 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ನನನ್ನುನ್ �ೖ�ಟಟ್ರು”– 1:15. ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ ಲೂಕನು ಅವ�ೂಂ�� ಇರ�ಲಲ್.
ಅವನು �ೌಲನನುನ್ �ೂ��ರುವ �ಾಧಯ್� ಬಹಳ ಕ���ಾ��. 17
4:17 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರನುನ್ �ಾನವರು �ೖ�ಡಬಹುದು ಆದ� ಕತರ್ನು
ಎಂ�ಗೂ �ೖ �ಡುವ�ಲಲ್ – ಇ�ರ್ 13:5-6.
“ಬಲಪ��ದನು”– ��ಾಯ 40:29-31 . ಅ�� 18:9-10 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.
“�ೕಳುವಂ� �ಾ�ದನು”– ಬಹುಶಃ �ೌಲನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ ಅವನನುನ್ ��ಾರ�
�ಾ�ದವರು ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ದದ್ ಇತರರು ಅಂದ� ಅನಯ್ಜನಗಳು. ಅಂಥ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವ �ೖಯರ್ವನುನ್ ಕತರ್ನು �ೌಲ�� �ೂಟಟ್ನು. ಮ�ಾತ್ಯ
10:17-20; �ಾಕರ್ 13:9; ಲೂಕ 21:12-15; ಅ�� 26:19-23 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.
“�ಂಹದ �ಾ�ಳ�ಂದ”– ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ಾವ��ೂೕ ಭ�ಾನಕ�ಾದ

ಅ�ಾಯ, ಆದ� ಅದು �ಾ�ೕ�ಕ��ೕ ಅಥ�ಾ ಆ�ಮ್ೕಕ��ೕ ಎಂದು ಅವನು �ೕ�ಲಲ್. 18
4:18 “ನನನ್ನುನ್ �ಾ�ಾ�ದನು”– ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಕತರ್ನು ಅವನನುನ್ ಮರಣ�ಂದ
ತ�ಪ್ಸುವನು ಎಂಬದಲಲ್. ಅವನು ತನನ್ ಮರಣದ ಸಮಯ ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಎಂದು
ಈ�ಾಗ�ೕ �ೕ��ಾದ್� – ವ 6. ಆದ� ಕತರ್ನು ಅವನನುನ್ ದುಷಟ್�ಂದ �ಾ�ಾಡುವನು
ಮತುತ್ ತನನ್ �ಾಗರ್ �ಾಗೂ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವನನುನ್ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ಕ�ದು�ೂಂಡು
�ೂೕಗುವನು ಎಂಬ ದೃಢ� ಅವ��ತುತ್. ಮ�ಾತ್ಯ 6:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
19

4:19 “�ರ್ಸಕ್ಳು” (�ರ್�ಕ್ಲಲ್) ಮತುತ್ “ಅ�ವ್ಲಲ್”– ಅ�� 18:2,18,19,26; �ೂೕ�ಾ
16:3. 21
4:21 ವಚನಗಳು 9,13. ಆ ಪರ್�ೕಶದ�ಲ್ ಚ��ಾಲ �ಪ�ೕತ�ಾ�ರುವದು ಎ�ಸುತತ್�.
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4:22 ಮ�ಾ ಅ��ಸತ್ಲನು ಬ��ರುವ ಕ�ಯ �ಾತುಗಳು ಇವ�ಗ�ಾ��. ಅವನು ತನನ್
ಇ�ೕ �ೕ�ಯ ಎರಡು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಯ್ೕಯಗಳನುನ್ ಒ�ತ್ �ೕ��ಾದ್� – ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್ಸನನ್�ಯು ಆತನ ಜನ�ೂಂ�� ಇರುವದು ಮತುತ್ �ೕವರ ಕೃ�
ಅವರನುನ್ ರ�ಸುವದು, �ಾ�ಾಡುವದು �ಾಗು ಆ�ೕವರ್�ಸುವದು.

