ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು

�ೕತ�� ಬ�ದ ಪ�ರ್�
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು.
��ಾಂಕ:
�ರ್.ಶ. 65.
�ಯ್ೕಯಗಳು:
�ೌಲನು ���ಯ�� ಬ�ದ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ರುವಂ��ೕ, ��ಾವ್�ಗಳು �ಾವ �ೕ�
ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಸ�ಯ�ಲ್ �ೕ� �ಾಡ�ೕಕು �ಾಗೂ ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್ರು
�ೕ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಕ���ಾದ್�. �ೌಲನು ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ �ೕವರ ಕೃ��
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ �ೕ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಎರಡು ಪರ್�ದಧ್
�ಾಕಯ್�ಾಗಗಳ�ಲ್ �ಾ��ಾದ್� – 2:11-14; 3:3-7.
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1:1 �ೂೕ�ಾ 1:1; ಗ�ಾ 1:1; 1 �� 1:1. ಜನರನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ನ ನಂ���
ನ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಅವ�� �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನುನ್
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ��, ಅವರ ನಂ��ಯನುನ್ ಬಲಪ�ಸುವದು �ೌಲನ �ಲಸ�ಾ�ತುತ್.
�ೂೕ�ಾ 1:5,11,12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೌಲನು ಪರ್ಕಟಪ��ದ ಸತಯ್ವ�
“�ೕವಭ�ತ್� ಅನು�ಾರ�ಾ�ತುತ್” – ಅಂದ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಜ�ಾದ
ಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ� �ೕ�ಸುವ�ಾ�� (2:12). ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡ�ರುವ �ಾವ��ೕ �ಾ�ರ್ಕ �ೂೕಧ��ಾದರೂ ಸು�ಾಳ್��.
“�ೕವ�ಾದು�ೂಂಡವರು”– �ೂೕ�ಾ 8:33; �ೂ�ೂ 3:12; �ೕ�ಾನ 6:37;
15:16; 17:6. 2
1:2 “��ೕ�”– ಇಂ�ನ ಓದುಗ�� “��ೕ��ೕ” –ಅತಯ್ಂತ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ�ಾದ್��.
�ೂೕ�ಾ 5:2; 8:24-25; 1 �ೕತರ್ 1:3.
“�ತಯ್�ೕವದ ��ೕ�”– ನಂ�� ಮತುತ್ ಸತಯ್ದ ಪ��ಾನವ� �ತಯ್�ೕವದ ನಮಮ್ ��ೕ�ಯ
�ೕ� �ಶರ್���ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್, ಆದ� �ೕವರ �ೕವಕ�ಾ� �ೌಲನ �ಾಯರ್ಗಳು,

�ೕವಜನರ ನಂ�� �ಾಗೂ �ಳುವ�� ಎಲಲ್ವ� �ತಯ್�ೕವದ ��ೕ��
ಸಂಬಂ��ದವ�ಗ�ಾ��.
“�ತಯ್�ೕವ”– �ೕ�ಾನ 3:16 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. �ಲ���ಮ್ �ತಯ್�ೕವವನುನ್
��ಾವ್�ಗಳ ಸದಯ್ದ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್ ಎಂದು �ೕಳ�ಾಗುತತ್� (�ೕ�ಾನ 3:36; 5:24). ಆದ�
ಅದರ ಪ�ಣರ್�ಾದ ಪರ್ಕಟ� ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷವ� ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ೂ�ಯುತತ್�.
ಆದದ�ಂದ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು �ಲ���ಮ್ ��ಾವ್�ಗಳು ನಂತರದ�ಲ್ ಅದ�ೂಳ�
ಪರ್�ೕ�ಸುವರು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುತತ್� (3:7; �ೂೕ�ಾ 2:7. �ೂೕ�ಾ 13:11; ಇ�ರ್
6:12; 1 �ೕತರ್ 1:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
“ಸು�ಾಳ್ಡುವ�ಲಲ್”– ಇ�ರ್ 6:18; ಸಂ�ಾಯ್ 23:19; 1 ಸಮು 15:29; �ೕತರ್� 31:5.
“ಅ�ಾ� �ಾಲದ�ಲ್”– 2 �� 1:9; ಎ� 1:4. �ೕವರು �ಾನವರನುನ್
ಉಂಟು�ಾಡುವ �ದಲು ಅವ��ಾ� ಏನ�ಾನ್ದರು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡಲು �ೕ� �ಾಧಯ್?
ಆತನು ತನನ್ ಕು�ಾರ�� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದನು ಮತುತ್ ನಂತರದ�ಲ್ ಅದನುನ್ �ಾನವ��
ಪರ್ಕ��ದನು. 3
1:3 “ಕುಲ್ಪತ್ ಸಮಯದ�ಲ್”– ಗ�ಾ 4:4; �ೕ�ಾನ 7:30; 1 �� 6:15.
“ಪರ್ಸಂ�ೂೕ�ೂಯ್ೕಗವ� . . . ನನ� ಒ�ಪ್ಸಲಪ್�ಟ್�”– ಎ� 3:2-9; 1 �� 1:11;
ಗ�ಾ 1:11-12. 4
- 1:4 1 �� 1:2. 5
1:5 �ರ್ೕತವ�, �ರ್ೕಸ್ ನ ದ�ಣ �ಾಗದ ��ಟ�ೕ�ಯನ್ ಸಮುದರ್ದ�ಲ್ರುವ �ೂಡಡ್
�ವ್ೕಪ�ಾ��.
“��ಯರು”– ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ರು. 1 �� 3:1 �ೂೕ��. �ೂಸ ಸ�ಗಳ�ಲ್ ��ಯರ
�ೕಮಕವನುನ್ ಅ�� 6:3-6 ರ�ಲ್ �ಾಡು�ತ್ದದ್ �ಾ��ೕ �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು ಎಂಬದರ�ಲ್
�ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹ�ಲಲ್. 6-9
1:6-9 1 �� 3:2-7 ರ�ಲ್ ��ಯರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಅಹರ್�ಗಳನುನ್
�ೂೕ��. ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಲವ� ಅಹರ್�ಗಳು ಅ�ಲ್ ಇಲಲ್; ಅ�ಲ್ರುವ �ಲವ� ಇ�ಲ್
ಇಲಲ್. ��ಯನು ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ನು (ಇವ� ಅ�� 20:17,28 ರ�ಲ್ರುವ �ಾಥ್ನ ಒಂ�ೕ
ಆ��) �ೕ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ ಸಂಪ�ಣರ್ �ತರ್ಣ �ೕ�ರುವ�ಾದ� ಈ ಎರಡೂ ಪ�ಟ್ಗಳು
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��. 6
1:6 “ನಂ�ಗಸತ್�ಾದ ಮಕಕ್ಳು” ಅಥ�ಾ “ನಂಬುವ ಮಕಕ್ಳು”– ��ಯರ ಮಕಕ್ಳು
��ೕಯ�ಾ�ರುವದು �ಾತರ್ವಲಲ್ (1 �� 3:4-5) ಅವರು ��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರ�ೕಕು,
ಕತರ್�� ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರ�ೕಕು. 7

1:7 “�ವ್ೕ�ಾಚ್ಪರ�ಾ�ರ�ಾರದು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ತನನ್ ಸವ್ಂತ
�ತತ್ವನುನ್
��ಮ್�ಂದ
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುವ
ಸಲು�ಾ�
ಇತರರ
ಬ�ಗ್
�ಾಳ��ಲಲ್ದವ�ಾ�ರುವದು.
“ಮುಂ�ೂೕ��ಾ�ರ�ಾರದು”– ಸ�ಯ �ಾಯಕನು ಸುಲಭ�ಾ� ಮತುತ್ �ೕಗ
�ೂೕ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾದ� ಜನರನುನ್ �ೂೕ�ಸುವನು �ಾಗೂ �ಚುಚ್ �ೂಂದ�ಗ��
�ಾರಣ�ಾಗುವನು.
“�ೕಚ�ಾಭವನುನ್ ಅ�ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು”– 1 �� 3:8; 6:5-11. 8
1:8 “ಒ�ಳ್ೕದನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವನು”– ���ಪ್ 4:8-9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಒ�ಳ್ೕದನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ� �ೂೕದ�, ಒ�ಳ್ಯದಲಲ್ದವ�ಗಳನುನ್
�ರ್ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರು�ತ್ೕ�, ಆಗ �ೕವರ �ೕ�� �ೕಗಯ್�ಾಗುವ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 12:35).
“ಒ�ಳ್ೕಯದು” ಎಂದ� “ಒ�ಳ್ಯವರು” –ಎಂಬ ಅಥರ್ವ� ಬರುತತ್�.
“ಸವ್ಸಥ್�ತತ್ನು”– 2:2-6; 2 �� 1:7. ಸ�ಯ �ಾಯಕನು ತನನ್ ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್
ಪರ್�ೂೕದ�ಗ�� ಬ��ಾಗುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು.
“�ಾಯ್ಯವಂತನು”– 2:12. ವಕರ್ಬು�ಧ್ಯುಳಳ್, ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾರ�ಾದ, ಅ�ೕ�ವಂತ�ಾದಒ
�ಾಯಕನು ಸ�� �ಾಪ�ಾ��ಾದ್��ೕ �ೂರತು ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್.
ಒಂದು�ೕ�
��ಯನು
ಭಕತ್�ಾ�ರ�
�ೂೕದ�,
ಅವನು
“ಭಕತ್ನು”–
ಅಶುದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೕವರ ಸ�ಯನುನ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ ನ�ಸಲು
ಅವ�ಂದ ಎಂ�ಗೂ ಆಗುವ�ಲಲ್. 9
1:9 ��ಯನು �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ���ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು �ಾತರ್ವಲಲ್,
ಇತರ�� ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ�ಸಲು ಮತುತ್ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ದದ್ಲು ಅವ�� ಅದರ ಬ�ಗ್ ��ಾನ್�
���ರ�ೕಕು.
“ಸವ್ಸಥ್�ೂೕಧ�”– 1 �� 1:3 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 10
1:10 “ಅ��ಾರ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗದ ಜನರು”– ಅಥ�ಾ “ಎದುರು�ೕಳುವವರು” ಅಥ�ಾ
“ಅ��ೕಯರು” – ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� “ಅ��ಾರ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗದವರು” . ಅಂಥವರು �ೕವ��
ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅ��ಾರ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ರು��ೕಳು�ಾತ್� - 2 �� 2:3-4; ಇ�ರ್
3:8,12; ಧ�ೕರ್ 9:7,24; 31:27; ��ೂೕ 22:18; 1 ಸಮು 15:23; �ೕತರ್�
78:40,56; ��ಾಯ 1:2,20.
“ಬ�ೕ �ಾ�ನವರು”– 1 �� 1:6. ಅ�ೕಕರು �ರ್ೖಸತ್ತವ್ದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡಲು
ಇಷಟ್ಪಡು�ಾತ್� ಆದ� ಅಥರ್ಗ�ರ್ತ�ಾದವ�ಗಳನುನ್ �ೕಳಲು ಅವ�� ಏನೂ ಇರುವ�ಲಲ್
ಮತುತ್ ಅವರು ಸತಯ್ವನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುವ�ಲಲ್.

“�ೕಸ�ಾರರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:24; �ೂೕ�ಾ 3:13; 16:18; 2 �ೂ�ಂಥ 11:13;
ಎ� 4:14; 1 �ೕತರ್ 3:10; ಪರ್ಕ 21:27; �ೕತರ್� 50:19; 51:6; 101:7; �� 14:14.
“ಸುನನ್�ಯವರು”– �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕ�ಂದು
�ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ �ಹೂದಯ್�ಾ��ದ್ರಬಹುದು (ಗ�ಾ 2:12; ಅ�� 15:1,5). 11
1:11 “�ಾ� ಮು�ಚ್ಸ�ೕ�ಾ��”– ಅಂಥವರು �ೂೕಧ� �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಉಪ�ೕಶ
�ಾಡಲು ಸ�ಯ �ಾಯಕರು ಅನುಮ�ಸ�ಾರದು. ಅವರ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಗದ�ಸ�ೕಕು
(ವ 9) ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ೕಕಷ್ಣ್�ಾ� ಖಂ�ಸ�ೕಕು (ವ 13).
“ಕುಟುಂಬಗಳನುನ್”– ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು ಸಹಜ�ಾ� ತಮಮ್ �ೂೕಧ�ಗ�� ��
ಕಂಡು�ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ �ಾರಣ ಮ�ಮ�ಗ�� �ೂೕಗು�ಾತ್� (2 �� 3:6).
“�ೕಚ�ಾಭ”– ವ 7; 1 �� 6:5,9,10. 12
1:12 “�ರ್ೕತದವರು”– ವ 5. ಈ �ಾತುಗಳನುನ್ �ರ್ೕತದ ಕ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�.
�ೌಲನು �ರ್ೕತದವ�ೂಂ��ನ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕ�ಯ �ಾತುಗಳ
ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ�ತು�ೂಂ�ದದ್ನು. ಪರ್��ಂದು �ೕಶದ ಜನ�� �ಲವ� ಹುದು�ಾದ
ಗುಣಲಕಷ್ಣಗ�ರುತತ್� ಅವ�ಗಳು ಅವರ �ಾ�ಾ�ಕ ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಕ �ನನ್�ಗ�ಂದ
�ಾಥ್ಪ��ಾ�ರುತತ್�. ಸವ್�ಾವದ ಲಕಷ್ಣಗಳು ಜನರನುನ್ ��ಾನ್� ಬಲಲ್ವ�� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
���ರುತತ್�. 13
1:13 “ನಂ��ಯ�ಲ್ ಸವ್ಸಥ್�ತತ್�ಾ�ರುವದು”– ಇತರರನುನ್ ಗದ�ಸುವವರ
ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶಗ�ರ�ೕಕು. 2 �� 2:24-26 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 14
1:14 “ಕಲಪ್�ಾ ಕ�ಗಳು”– 1 �� 1:4.
“��ಗಳು”– �ೂ�ೂ 2:21-22. �ಲವ�� ಏ�ೕ �ಾ�ದರೂ �ಾವ��ೕ ಹಕುಕ್ ಇಲಲ್�
ಇರು�ಾಗಲೂ �ರ್ೖಸತ್ರ �ೕ� ಅ��ಾರ ನ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. 15
1:15 “ಶುದಧ್ರು”– ಲೂಕ 11:41; �ಾಕರ್ 7:15,19; �ೂೕ�ಾ 14:20; 1 ��
4:3-5; ಮ�ಾತ್ಯ 5:8; 6:22-23.
“ಮನ�ಾಸ್�”– ಅ�� 23:1; 24:16; 1 �ೂ�ಂಥ 8:7; 1 �� 1:5,19; 4:2; ಇ�ರ್
9:14.
“ಅಶುದಧ್ರು”– ತಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಭರ್ಷಟ್�ಾ�ರುವ ಅ�ೕಕ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರು
�ಾಹಯ್ದ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ಾರಗಳು, “ಶುದಧ್” �ಾಗೂ “ಅಶುದಧ್” ಆ�ಾರಗಳು
ಇ�ಾಯ್� �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಬಹಳ ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 23:25-28
�ೂೕ��. �ೌಲನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಅಂಥವ�� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾವ�ದೂ ಶುದಧ್ವಲಲ್.

ಅವರು �ಾ�ಗ�ಾ�ದುದ್ �ೕವಕು�ಾರನನುನ್ ನಂಬಲು �ಂಜ�ಯು�ಾತ್� ಆದದ್�ಂದ �ಾವ�
ಮುಟುಟ್ವ ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಮ�ನ �ಾಡು�ಾತ್�. 16
1:16 �ೕವರನುನ್ ಅ�ಯದ ಅ�ೕಕ ಜನರು �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಅ���ದ್ೕ� ಎಂದು
�ೕಳು�ಾತ್� – �ೕ�ಾನ 8:41; �ೂೕ�ಾ 2:17.
“�ೕವರನುನ್ ಅ�ಯದವರು”– ಅವ�ೕನು �ಾಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�ಗ�ೕ ಅವರು �ೕವರನುನ್
ಅ�ಯದವರು ಮತುತ್ ಆತ�� ಮ��ಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸದವರು ಎಂದು ��ಸುತತ್�
(�ೂೕ�ಾ 2:24; 1 �ೕ�ಾನ 2:4-6; 3:10; ಮ�ಾತ್ಯ 7:17-20). ಅವರ �ಾತುಗಳು
ಮತುತ್ ಅವರ �ರ್�ಗ�� ಸಂಬಂಧ�ೕ ಇರುವ�ಲಲ್.

21
2:1 ವಚನ 15; 1:9; 1 �� 1:3. ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ೕ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ��
�ರುದಧ್�ಾದ ಉತತ್ಮ ಪರ್��ಾದ�ಾ��. 2-10
2:2-10 ಒ�ಳ್ಯ �ೂೕಧ�ಯು ��ಧ ವಗರ್ಗಳ ಜನರ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ
ಬಲ�ೕನ�ಗ�� ಸೂಕತ್�ಾ� �ೂಂ��ೂಳುಳ್ತತ್�. ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ �ೂೕಧಕರು
ಪರ್��ಂದು �ೕ�ಯ ವಯ್�ತ್ಯ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾ� �ಾತ�ಾಡ�ೕಕು. 2
2:2 “�ರ್ೕ�”– �ೕವ�ಂದ ಬರುವಂಥ �ರ್ೕ� (1 �ೂ�ಂಥ 13:1).
“�ಾ�ಮ್”– �ೂೕ�ಾ 5:3-4; 15:4-5; 2 �ೂ�ಂಥ 1:6; �ೂ�ೂ 1:11; 1 �ಸ 1:3;
ಪರ್ಕ 1:9. 3
2:3 “�ೂೕ�ಸು”– 1 �ೂ�ಂಥ 14:3-4; 1 �� 2:11-12 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ರ್ೖಸತ್ ��ೕಯರು �ೌ�ಾಯ್�ಾ�ತ �ೂೕಧ�ಯ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಡಬಹುದು.
“ಒ�ಳ್ಯ ಸಂಗ�ಗಳು”– �ೌಲನು ��ಾದ್ಂತಗಳ ಬ�ಗ್ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ
�ೕ�ತದ �ಾರ್�ೕ�ಕ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಬಹುಶಃ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 5
2:5 “�ೕವದೂಷ�”– ಒಂದು�ೕ� �ರ್ೖಸತ್ ��ೕಯರು ತಮಮ್ ಗಂಡಂ��� �ರುದಧ್�ಾ�
�ರು��ದದ್�, �ಟಟ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡ�, ಅಶುದಧ್�ಾ� �ಾ���ೂಂಡ� ಇ�ಾಯ್�, ಅವರು
ತಮ� �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾವ� ನಂಬು�ತ್ೕ� �ಾಗೂ ಅನುಸ�ಸು�ತ್ೕ� ಎಂದು �ೕಳುವ
�ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ�� �ಟಟ್ �ಸರನುನ್ ತರುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಇದು �ೌಲ�� �ಾ�ಾಗಲೂ
�ೂಡಡ್ �ಂ��ಾ�ತುತ್ – 1 �� 6:1. 6
2:6 “ಸವ್ಸಥ್�ಾ� ಆ�ೂೕ���”– �ೌವನಸಥ್ರು ತಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ� ಮತುತ್
ಸವ್�ಾವಗಳ�ಲ್ ಸುಲಭ�ಾ� ��ೂೕ�ಸುವವರು ಅಥ�ಾ �ೕಜ�ಾ�ಾದ್�ಗ�ಾ�ರು�ಾತ್�,
ಅ�ೕಕ�� �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� ಈ ಬು�ಧ್�ಾದ ಅವಶಯ್�ಾ�� – ಇದರ ಅಥರ್ ��ಯ��

�ೕಡ�ಂದಲಲ್ �ಲ���ಮ್ ಅವ�ಗೂ �ೕ�ಾ�ರುತತ್�. 7-8
2:7-8 ಇತರ�� ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ��ದ� �ಾಲದು. �ೂೕಧಕರು �ಾವ� ಏನು ಕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ
ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾದ�ಗ�ಾ�ರ�ೕಕು – 1 �� 4:12. 8
2:8 “ನಮಮ್ನುನ್ ಎದು�ಸುವವರು �ಾ��ೂಳುಳ್ವರು”– 1 �ೕತರ್ 3:16. �ೕವರ
�ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಸತಯ್�ಾ� �ೂೕ�ಸುವವರನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವವರು ಮತುತ್ ಅವರ ಬ�ಗ್
�ಟಟ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡಲು �ಾರಣಗಳನುನ್ ಹುಡುಕುವವರು �ಾ�ಾಗಲೂ ಇರು�ಾತ್�.
ಆದದ್�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ತಮಮ್ �ಾತುಗಳು �ಾಗೂ �ರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಚುಚ್
�ಾಗರೂಕ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು. 9-10
- 2:9-10 ಎ� 6:5-8; 1 �� 6:1-2. 10
2:10 “ಪ��ರ್ ನಂ�ಗಸತ್ರು”– ಎ� 4:28; ಲೂಕ 16:10.
“�ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಒ�ಳ್ಯ�ಾ���”– ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಇತರ�� ಸುಂದರ�ಾ�ರುವಂ� �ಾಡ�ೕಕು. ಇತರರು ಅದನುನ್ ನಂಬುವಂ�
�ಾಡುವ ��ಾನಗಳ�ಲ್ ಇದೂ ಒಂ�ಾ��. 1 �ೕತರ್ 2:9; ಮ�ಾತ್ಯ 5:16 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 11
- 2:11 3:4-6; ಎ� 2:8-9; �ೂೕ�ಾ 6:23.
“ಕೃ�”– �ೕ�ಾನ 1:14,16; �ೂೕ�ಾ 1:7; 2 �ೂ�ಂಥ 8:9 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ರಕಷ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:21; �ೂೕ�ಾ 1:16 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ರಕಷ್�ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ �ೕವರ ಕೃ�ಯು ಎ�ಾಲ್ �ಾನವ�� ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾ�ತು”–
ಅಥ�ಾ ಇದನುನ್ �ೕ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು “ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾ�ರುವ �ೕವರ ಕೃ�ಯು
ಎ�ಾಲ್ �ಾನವ�� ರಕಷ್�ಯನುನ್ಂಟು �ಾ��”. ಇದರ ಅಥರ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರು ರಕಷ್�
�ೂಂದುವರು ಎಂಬದಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಜನರು ಅವರು ಎ�ಲ್ೕ ಇದದ್ರೂ
ಅವ�� ರಕಷ್� ಅನವ್�ಸುತತ್� – ಅಂದ� �ಾಸರು ಮತುತ್ ಯಜ�ಾನರು, �ೌವನಸಥ್ರು
ಮತುತ್ ��ಯರು, ��ೕಯರು ಮತುತ್ ಪ�ರುಷರು, �ಹೂದಯ್ರು ಮತುತ್ ಅನಯ್ರು ಎಂಬ
�ೕಧ�ಲಲ್� ಎಲಲ್�ಗೂ �ೂ�ಯುತತ್�. 12
2:12 �ೕವರ ಕೃ�ಯು ಬು�ಧ್ವಂತ �ೂೕಧಕನಂ�ದುದ್ ��ಾವ್�ಗ�� �ೕ� �ೕ�ಸ�ೕಕು
ಮತುತ್ �ೕ� �ೕ�ಸ�ಾರದು ಎಂಬದನುನ್ ಕ�ಸುತತ್�. “�ಾನು �ಮ� ರಕಷ್�ಯ ವರವನುನ್
�ೂ�ಟ್ರುವದ�ಂದ �ೕವ� �ಮ� ಇಷಟ್ ಬಂದ �ಾ� �ೕ�ಸುವ �ಾ�ಲಲ್” ಎಂಬ�ಾ� ಅದು
�ೕಳುವ�ಲಲ್. �ೂೕ�ಾ 6:1,15-18; ಎ� 4:22-24 �ೂೕ��. ಅದು ನಮ� �ಾಪ,
�ಾವ್ಥರ್ ಮತುತ್ �ೖ�ಾನ�� “ಇಲಲ್” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವದನುನ್ ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ೕತನ,
�ೕವಭ�ತ್ ಮತುತ್ �ೕವ�� “�ೌದು” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವದನುನ್ ಕ�ಸುತತ್�. ಒಂದು�ೕ�

�ಾವ� ಈ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ ಕ�ತು�ೂಂ�ಲಲ್�ಂದ�, �ಜ�ಾ�ಯೂ ಕೃ� ನಮಮ್
�ೂೕಧಕ�ಾ���ೕ ಎಂದು �ೕಳು�ತ್ೕ�? ಕೃ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ನಮಮ್ನುನ್ ರ����ೕ?
ಕೃ��ಂದ �ೕ�ಸುವದು �ೕ� ಎಂದು ಕ�ತು�ೂಳುಳ್ವದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಮ�
ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವ�� ಎಂಬದ�ಕ್ �ಜ�ಾದ ಪ��ಾ��ಾ��.
“�ೂೕಕದ ಆ�ಗಳನುನ್ �ಸ�ರ್�”– �ಾಕಂದ� �ೂೕಕದ ಪ��ಥ್� ಅಂಥ�ಾದ್��. 1
�ೕ�ಾನ 2:15-17; 5:19 �ೂೕ��; �ಾ��ೕ �ೂೕ�ಾ 12:1-2 ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��.
“ಸವ್ಸಥ್�ತತ್�ಾ�”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “ಸವ್ಸಥ್ ಮನ�ಸ್�ೂಂ��”, “ಒಬಬ್ನ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್”. 13
2:13 “�ಾಗಯ್ಕರ�ಾದ ��ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:24-25 ರ�ಲ್ ��ೕ�ಯ ಕು��ಾದ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ನಮಮ್ ��ೕ��ಾ��ಾದ್� (�ೂ�ೂ 1:27; 1 ��
1:1) ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗ�ಾದ �ಾವ� ಏ��ಾಲ್ ಬಯಸು�ತ್ೕ��ೕ ಅದರ
�ರ�ೕರು���ಾ�ರು�ಾತ್�. ಆತನ ಬ�ೂೕಣವ� ಕೃ��ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂ�ದವ�ಲಲ್��
�ಾಗಯ್ಕರ�ಾದ ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷಕರ�ಾದ ಸಮಯ�ಾ�ರುತತ್�.
“ಪರ್�ಾವದ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�”– ಇದನುನ್ “ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ೂಳುಳ್ವ ಪರ್�ಾವ” ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು. ಮ�ಾತ್ಯ 16:27; 24:30; 25:31. �ೌಲನು ಮತುತ್ ಇತ�
��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್�ಾವದ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಯನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು
ಎಂಬ�ಾ� ಅವ�ೕ �ೕ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. ಇದು ರಹಸಯ್�ಾದ ಎತತ್ಲಪ್ಡು��ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್.
“ನಮಮ್ ಮ�ಾ�ೕವರು ಮತುತ್ ರಕಷ್ಕ�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು”– ಈ �ಾ�ಾಂತರವ� ಇ�ಲ್
�ರ್ೕಕ್ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ ಇ�ೕ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
�ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ�ಾ��. ���ಪ್ 2:6 ರ ವಚನ�ಾಗವನುನ್ �ೂೕ��. ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಕತರ್ನು (��ೂೕವ �ೕವರು) ರಕಷ್ಕ�ಾ��ಾದ್� (��ಾಯ 49:26;
60:16). �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ರಕಷ್ಕ�ಾ��ಾದ್�. �ೕ�
�ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ೂೕವನ ಸವ್ರೂಪ�ಾ��ಾದ್�. ಲೂಕ
2:11 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 14
2:14 “ನಮ�ೂೕಸಕ್ರ ತನನ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಟಟ್ನು”– �ೂೕ�ಾ 5:8; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21;
ಗ�ಾ 2:20; ಇ�ರ್ 9:28; 1 �ೕತರ್ 2:24; 3:8.
“��ೕ�ಸುವದಕೂಕ್”– �ೕತರ್� 78:35; 130:8; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; �ೂೕ�ಾ 3:24;
ಎ� 1:7; �ೂ�ೂ 1:14; ಇ�ರ್ 9:12,15; 1 �ೕತರ್ 1:18.

“ಸಕಲ ಅಧಮರ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:21; ಗ�ಾ 1:4; ಇ�ರ್ 13:12.
“ಪ�ಶುದಧ್ �ಾಡುವದಕೂಕ್”– ಎ� 5:25-27; �ೕ�ಾನ 15:3; ಇ�ರ್ 9:14; 1
�ೕ�ಾನ 1:7,9; 2 �ೂ�ಂಥ 7:1. ���ಕ್ೕಲ 37:23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಪ�ಶುದಧ್�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ� �ೕ�ಾನ 17:17-19; �ಾಜಕ 20:7 �ೂೕ��.
“ನಮ�ೂೕಸಕ್ರ”– �ೕ�ಾನ 6:37; 17:6; 1 �ೂ�ಂಥ 6:19-20; 1 �ೕತರ್ 2:9-10.
��ೕ 19:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಸ�ಕ್��ಗಳ�ಲ್ ಆಸಕತ್ರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:16; �ೂೕ�ಾ 12:11; ಇ�ರ್ 13:16; 1
�� 6:18. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾವ� �ಾವ �ೕ�ಯ ಜನ�ಾಗ�ೕ�ಂದು
ಬಯಸು�ಾತ್��ೕ ಇದು ಅದರ ಒ�ಳ್ಯ �ವರ��ಾ��. ಆದ� �ಾನವರ�ಲ್ರುವ
�ಾಪದ ಸವ್�ಾವ�ಕ್ ಇದು �ರುದಧ್�ಾ��. ಅದು �ೖ�ಾನ�� ಆಸ�ತ್ಯ �ಷಯ�ಾ��.
��ಾವ್�ಗ�� �ೂಸ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಸವ್�ಾವ�ರುತತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� ಸ�ಕ್��ಗಳನುನ್
�ಾಡುವಂ� ಅದು ನಮಮ್ನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸ�ಾರದು. ನಮಮ್�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ
��ೂೕಧ ಇರ�ಾರದು. ಸ�ಕ್��ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ ಆಸ�ತ್ ಮತುತ್ ಉ�ಾಸ್ಹವ� ನಮಮ್
ಹೃದಯ�ಂದ �ೂರಡುವಂ�ಾ�ರ�ೕಕು. �ಾವ� ಕೃ��ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂ��ದ್ೕ� ಮತುತ್
ಕೃ��ಂದ �ೂೕ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು�ೕ ಪ��ಾ��ಾ�� –
ಮ�ಾತ್ಯ 7:17-20; 12:33-35; ಇ�ರ್ 6:9-11. 15
2:15 “ಈ �ಾಯರ್ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂೕ�ಸು”– ವ 11-14. �ೌಲನು ರಕಷ್�ಯ
�ಷಯದ�ಲ್ ಅ�ೕಕ ಮೂಲಭೂತ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್� – �ೕವರ ಕೃ�,
ಸವ್��ಾಕರ� ಮತುತ್ �ೕವರ�ಲ್ ಭಯಭ�ತ್, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣ, �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ೖವತವ್, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ��ೕಚ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಜನರನುನ್
ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುವದು ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ. ಪರ್��ಬಬ್
�ರ್ೖಸತ್ �ೂೕಧಕ ಮತುತ್ ಉಪ�ೕಶಕನು ಇವ�ಗ�� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು.
ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ಾದರು ಇದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ೂೕ��ದ� ಅವರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ
ಸತಯ್�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�� (1 �� 6:3-5).
“ಅ��ಾರ”– 1 �� 4:11-13; 1 �ೕತರ್ 4:11.
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- 3:1 �ೂೕ�ಾ 13:1-7. 2
- 3:2 �ೂೕ�ಾ 12:16-18; ಗ�ಾ 5:22-23; ಎ� 4:31-32; ���ಪ್ 2:3; �ೂ�ೂ
3:12; �ಾ�ೂೕಬ 3:13. 3

3:3 “�ಾವ� ಸಹ”– �ೂೕ�ಾ 3:9-19; ಎ� 2:1-3. �ೂ�ತ್ಲಲ್� ಇರುವವರು ಮತುತ್
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� �ಾಡುವವರು ಪದಗಳನುನ್ ಗಮ���.
“ಅ��ೕ�ಗಳು”– �ೕತರ್� 14:1; �� 5:21-22; 10:8; ಮ�ಾತ್ಯ 7:26; �ೂೕ�ಾ
1:21-22.
“ಅ��ೕಯರು”– �ೂೕ�ಾ 5:19; 10:21; 11:30-32; ಎ� 2:2; 5:12; ��ಾಯ
1:2; �� 5:23.
“�ೕಸ�ೂೕದವರು”– ಆ� 3:13; �� 17:9; 1 �ೂ�ಂಥ 12:2; 2 �� 3:13;
ಇ�ರ್ 3:13; ಪರ್ಕ 12:9.
“ದು�ಾ�ಗ�� ಮತುತ್ �ೂೕಗಗ�� ಅ�ೕನರು”– �ೕ�ಾನ 8:34; �ೂೕ�ಾ
6:16-17; 7:14; ಗ�ಾ 4:3; ಇ�ರ್ 2:15. ಅ��ೕ�ತನ, ಅ��ೕಯ�, �ೕಸ ಮತುತ್
ಅ�ೕನ�ಯ �ಾಲುಕ್ ಶ�ತ್ಗ�� ಒಳ�ಾ� �ೕ�ಸುವದರ ಫ��ಾಂಶ ಏನು? �ಾನವರು
ಅಥ�ಾ ದು�ಾತಮ್ಗ�� �ಾಧಯ್�ಾಗುವ �ಾರಗಳು �ಾವ��ಂದ� – �ೕಡು (�ೕತರ್� 28:3),
�ೂ�ಟ್�ಚುಚ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 27:18), ಮತುತ್ �ವ್ೕಷ (�ಾಜಕ 19:17). 4
3:4 “ಆದ�”– �ೂೕ�ಾ 3:21; ಎ� 2:4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ದ� ಮತುತ್ ಜ�ೂೕಪ�ಾರ”– �ೕ�ಾನ 3:16; �ೂೕ�ಾ 2:4; 5:8; ಗ�ಾ 2:20;
ಎ� 2:7; 1 �ೕ�ಾನ 3:16; 4:8-10.
“ನಮಮ್ ರಕಷ್ಕ�ಾದ �ೕವರು”– 1 �� 1:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 5
3:5 “ಕರು�”– ಎ� 2:4; 1 �ೕತರ್ 1:3; 2:10. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ನಮಮ್
ಆ�ಮ್ೕಕ ಅವಶಯ್ಕ� ಮತುತ್ ಅಸ�ಾಯಕ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೂೕ�, ಕರು��ದನು ಮತುತ್
ಆತ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗ�� �ಾವ� �ೕಗಯ್ರಲಲ್� ಇದದ್ರೂ ಆತನು
ನಮಮ್ನುನ್ ರ��ದನು. ಲೂಕ 18:13-14; �ೂೕ�ಾ 6:23; 9:16,18; 11:32; ಎ�
2:8-9; 2 �� 1:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಪ�ನಜರ್ನಮ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ಸವ್�ಾವ”– ಎ� 5:26 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ಾನವರು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� ಮ�ತ್ಮ�ತ್ ಹುಟುಟ್ವರು ಎಂಬ �ೂೕಧ�ಗೂ
ಮತುತ್ ಈ ಪ�ನಜರ್ನಮ್ಕೂಕ್ �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್ (�ೕಬ 11:12; �ೕ�ಾನ 3:3;
9:3). ಇ�ಲ್ “�ಾನ್ನ” ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವದಕೂಕ್ �ೕ�ನ�ಲ್ ಮುಳು� �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ
�ಾ���ೂಳುಳ್ವದಕೂಕ್ �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. ಪ�ನಜರ್ನಮ್�ೕ �ಾನ್ನ�ಾ�� ಮತುತ್
ಇದು ಆಂತಯರ್ದ�ಲ್ �ೕವರು �ಾಡುವ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಯರ್�ಾ���ೕ �ೂರತು �ಾಹಯ್ದ
�ಾಯರ್ವಲಲ್. �ೕವರ ಈ �ಾಯರ್ವ� ನಮ� �ೂಸ�ಾದ ಪ�ತರ್ ಸವ್�ಾವವನುನ್
�ೂಡುತತ್�. �ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3-8; 2 �ೂ�ಂಥ 5:17; ಎ� 2:5; �ಾ�ೂೕಬ

1:18; 1 �ೕತರ್ 1:3. ���ಕ್ೕಲ 36:26-27 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ನೂತನ ಸವ್�ಾವ”– �ೂ�ೂ 3:10; ಎ� 4:23-24; 2 �ೂ�ಂಥ 4:16.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು”– �ೕ�ಾನ 14:16-17; ಅ�� 1:5 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ನಮ� ಪ�ನಜರ್ನಮ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ ನೂತನರ�ಾನ್� �ಾ�
ನಮಮ್�ಲ್ ತನನ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್�. 6
3:6 “ಸು���ಾದ್�”– ಅ�� 1:5,8; 2:4,33; 10:44; �ೂೕ�ಾ 8:9,15.
“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ”– �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವವ�� �ಾತರ್�ೕ ತನನ್ ಆತಮ್ನನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� (ಗ�ಾ 3:1-2,14).
“ರಕಷ್ಕನು”– ವ 4; 1 �� 1:1. 7
3:7 “ಆತನ ಕೃ��ಂದ �ೕ�ವಂತ�ಾ��ದ್ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 3:21-26 ರ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��.
“�ಾಧಯ್ರು”– �ೂೕ�ಾ 8:17; 1 �ೂ�ಂಥ 6:9; 15:50; ಎ� 1:14; ಇ�ರ್ 9:15; 1
�ೕತರ್ 1:3-5.
“�ತಯ್�ೕವದ ��ೕ�”– 1:2. 8
3:8 “ಈ ಎ�ಾಲ್ �ಾತುಗಳು”– 2:15.
“ಉತತ್ಮ”– 2:14; �ಾ�ೂೕಬ 2:14. 9
3:9 1:13-14; 1 �� 1:4,7; 6:4; 2 �� 2:14-16,23,24. �ೂೕಧಕರು ಮತುತ್
ಉಪ�ೕಶಕರು �ೕವರು ತಮ� ಪರ್ಕ��ರುವ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ�ೕಸುವ
ಮುಖಯ್ �ಾಯರ್�ಂದ ದೂರ �ೂೕಗ�ಾರದು ಎಂದು �ೌಲನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವರು
ಸು�ಾ�ರ್ಯ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್
���ಾ�
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು
ಮತುತ್
ಉಪಯುಕತ್�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ಗ�� ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಜನರನುನ್
ನಂ��ಯ�ಲ್ ��ಸ�ೕಕು. 8,9 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಾವ�ದು �ಾಭ�ಾಯಕ
ಮತುತ್ �ಾವ�ದು �ಾಭ�ಾಯಕವಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್�. 10
3:10 “�ೕದ”– ಸತಯ್�ೕದದ �ೂೕಧ�� �ರುದಧ್�ಾದ ನಂ�� ಅಥ�ಾ ಅ��ಾರ್ಯ
ಅಥ�ಾ �ೂೕಧ�. ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಇ�ಲ್ “�ೕದ ಹು�ಟ್ಸುವ ಮನುಷಯ್ನು”
–ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು �ಾಕಂದ� �ೕದ ಹು�ಟ್ಸುವಂಥ
ನಂ��ಯು ಅಂಥ �ಾಯರ್ವ�ನ್ೕ �ಾಡುತತ್�. �ೂೕ�ಾ 16:17 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಸುಳುಳ್ ��ಾಧ್ಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸ�ಯ�ಲ್ �ೕದ
ಹು�ಟ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ ಜನರು. �ಾ�ಾ �ಾಗಗಳ�ಲ್ರುವ ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಅವನು
ಇಂಥವರನುನ್ ಕಂಡನು ಮತುತ್ ಇಂಥವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಎಚಚ್ರ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು

��ಾವ್�ಗ�� �ೕ�ದನು – ಅ�� 20:29-30; ಗ�ಾ 1:7; 1 �� 1:3-4. ಅಂಥವ��
ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು, ಆದ� ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಒಂ��ಡು ಎಚಚ್��ಗಳ
ನಂತರವ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ� �ೂೕದ� ಅವ�� ��ಚ್ನ ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೂಡುವದ�ಂದ
�ಾವ��ೕ ಉಪ�ೕಗ�ಲಲ್. ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾಡ�ೕ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ವ� ಅವರನುನ್
ದೂರ�ಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ೂಂ�� �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾರದು –
�ೂೕ�ಾ 16:17. 11
3:11 �ೕವ�ೕವಕರ ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾನು
�ಾ��ಾ�ದುದ್
ಸತಯ್ವನುನ್
�ೕಡ�ಂದು
�ೕಳುವಂ�
ತನನ್
ಮನಸಸ್ನುನ್
ಬದ�ಾ���ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ �ರೂ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕ� �ಾಡುವದ�ಂದ
ಅವನು ತನನ್�ನ್ೕ �ಾಯ್ಯ��ಾರ�� ಗು��ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 12
3:12 “ತು�ಕನು”– ಅ�� 20:4; ಎ� 6:21; �ೂ�ೂ 4:7; 2 �� 4:12. �ೌಲನ
�ಾಯಕತವ್ದ�ಲ್ ಅವನ �ಾಗರ್ದಶರ್ನದ ಪರ್�ಾರ ನ�ಯು�ತ್ದದ್ �ೂೕಧಕರು �ಾಗೂ
ಉಪ�ೕಶಕರ ಸಣಣ್ ತಂಡ��ಂ�ತುತ್ ಅವನು ಅವರನುನ್ ಅವಶಯ್ಕ�ಗ�ರುವ ಸಥ್ಳಗ��
ಕಳು�� �ೂಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು.
“��ೂ��ೕ�”– �ೂೕಮನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ�ಲ್ ಈ �ಸ�ನ ಹಲ�ಾರು ಪಟಟ್ಣಗ�ದದ್ವ�
ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನು ಇ�ಲ್ �ಾವ ಪಟಟ್ಣದ ಬ�ಗ್ �ೕ��ಾದ್� ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ಲಲ್.
13

3:13 “ಅ���ೂಲ್ೕಸನು”– ಅ�� 18:24-28. 14
3:14 ಸ�ಕ್��ಗಳನುನ್ �ಾಡುವದ�ಕ್ ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ��ಚ್ನ ಆದಯ್�
�ೂಡ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಗಮ��� – ವ 1,8; 1:16; 2:7,14. �ಾವ� ಇತರ��
ಸ�ಕ್��ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ನಮಮ್�ನ್ೕ ಒ�ಪ್��ೂಡ�ೕಕು – ನಮಮ್�ನ್ೕ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಅದ�ಕ್ ಅ�ರ್ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ೕವರು ಬಯಸು�ಾತ್�. “�ೂರ��ಾಗ�ಾರದು” ಎಂಬ�ಾ�
ಅವನು �ೕ�ರುವದರ ಅಥರ್ ಒಬಬ್ನು ತನನ್ �ೂರ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ಇತರರ �ೂರ�ಗಳ ಬ�ಗ್ಯೂ �ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ�� – ಅ�� 20:35; �ೂೕ�ಾ
12:13; ಎ� 4:28.
“ಸ�ಕ್��ಾ�ೕನರು”– �ೕ�ಾನ 15:8,16 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 15
3:15 “ನಂ��ಯ�ಲ್ ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರು”– ಅವರು ಮತುತ್ �ಾವ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರುವದ�ಂದ ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರು.

