ಇ�ರ್ಯ��
ಬರಹ�ಾರರು
�ಾರು ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ���ಾದ್�
ಎಂಬದು �ಲವ� �ೕದ ಪಂ�ತರ ನಂ���ಾ��. ಆದ� �ೕ� �ಲವರು ಅಂದ� –
ಅ���ೂಲ್ೕಸನು, �ೕಲನು, �ಾನರ್ಬನು ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ��ರುವ �ಾಧಯ್��� ಎಂದು
�ೕ��ಾದ್�. ಗರ್ಂಥಕತರ್ನು ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ತನನ್ನುನ್ ಪ�ಚಯಪ���ೂಂ�ಲಲ್ ಮತುತ್
ಸತಯ್�ೕದವ� ಆತನು �ಾರು ಎಂಬದನುನ್ �ೕ� �ಾವ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ಯೂ �ೕ�ಲಲ್,
ಆದದ್�ಂದ ಈಗ ಇದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ಾರು
ಬ���ಾದ್�ಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ�ಯೂ ಇಲಲ್ ಎಂಬ �ೕ�ಾರ್ನ�ಕ್
ಬಂ��ದ್ೕ�. ಇದನುನ್ �ೖ�ೕಕ �ರ್ೕರ��ಂದ ಬ�ಯ�ಾ�� ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ
ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ �ೕ�ಸಲು �ೕವರು ಅನುಮ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ��ಯುವದು �ಾತರ್�ೕ
�ಾ�ಾ��.
��ಾಂಕ:
�ೂೕಮನ್ �ೖನಯ್ವ� �ರೂಸ�ೕ�� ಬಂದು ಆ ಪಟಟ್ಣ �ಾಗೂ �ೕ�ಾಲಯವನುನ್
�ಾಳು�ಾ� ಉ�ದ �ಹೂದಯ್ರನುನ್ ���ಾ� ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕದ �ರ್.ಶ. 70 ಕೂಕ್
ಸವ್ಲಪ್ ಮುಂ� ಬ��ರಬಹುದು.
�ಯ್ೕಯಗಳು:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನು �ಾ�ದ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಮಹತುತ್.
�ೕವರು �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ೂಂ�� �ಾ�ದ ಒಡಂಬ���ಂತ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯು ಉತತ್ಮ�ಾದ�ಾದ್�� ಎಂಬದನುನ್ ಗರ್ಂಥಕತರ್ನು ಬಹಳ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ೂೕ���ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಟಟ್ �ಾರಣ �ಂ�� ಒಳ�ಾ�ದದ್ �ಲವ�
�ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್ರು, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು�ತು �ಾವ� �ೕ�ದದ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ತಯ್�ಸುವ
ಮತುತ್ ಹ�ಯ �ಾಗರ್ಗ�� �ಂ�ರುಗುವ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು.
ಆದದ�ಂದ ಗರ್ಂಥಕತರ್ನು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಮಹತತ್ನುನ್ �ೂೕಪರ್�ಸುವದು
�ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅದನುನ್ ತಯ್�ಸುವ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ವ�� 5 ಗಂ�ೕರ�ಾದ
ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಯ್ೕಯವನುನ್ �ದಲ ಎರಡು ವಚನಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ 12:25 ರ�ಲ್ ��ಸ�ಾ��: �ೕವರು

ತನನ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ�, ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಕು�ಾರನ ಮೂಲಕವ�
�ಾತ�ಾ��ಾದ್�, ಆದದ್�ಂದ ಪರ್��ಬಬ್ರೂ ಅದ�ಕ್ ���ೂಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗ��
��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು. ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ರುವ ಎರಡು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಪದಗಳು
�ಾವ��ಂದ� “ಉತತ್ಮ/�ರ್ೕಷಠ್” (1:4; 7:19,22; 8:6; 9:23; 10:34; 11:16,35,40;
12:24) ಮತುತ್ “ನಂ��”. ನಂ��ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ ಸತಯ್�ೕದದ ಮ�ಾ
ಅ�ಾಯ್ಯವ� ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್� (ಅ�ಾಯ್ಯ 11).

11
1:1 “�ಧ�ಧ�ಾ�”– ಆ� 15:1,12; 18:1,10; 28:12-15; ��ೕ 3:1-4; 19:20;
25:22; 33:11; 34:5-7; ��ೂೕ 5:13-15; 2 ಸಮು 23:1-3; 1 ಅರಸು 19:11-13;
��ಾಯ 6:1-8; �� 1:4,9,10; ���ಕ್ೕಲ 2:1-2; �ಾ� 8:15-18; 9:20-22.
“�ೕವರು . . . �ಾತ�ಾ��ಾದ್�”– ಇದು ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಮಹತವ್ದ �ಯ್ೕಯಗಳ�ಲ್
ಒಂ�ಾ��. �ೕವರು �ಾತ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾಖ�ಸ�ಾ��.
ಮ�ಾತ್ಯ 4:4; 2 �ೕತರ್ 1:21; 2 �� 3:16. ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್
�ೕ� ಪ�ಚಯಪ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��: ಅವ� �ೕವರು �ಾತ�ಾಡುವದನುನ್
ಪರ್ಕ�ಸುತತ್� – 1:6-7,8,10; 2:11-13; 3:7; 4:3; 5:5-6; 6:13-14; 7:21; 8:8;
10:5,15-17; 12:25-26; 13:5.
“�ತೃಗಳು”– ಇ�ರ್ಯರ ಮೂಲ�ತೃಗಳು.
“ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವರು �ರ್ೕ�ೕ�� ತನನ್ ಸಂ�ೕಶಗಳನುನ್
��ಸುವಂ� ಕಳು��ದ ಜನರು. ಆ� 20:7 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ
�ೕವರು ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ದದ್�ಂದ, ಆತನ �ತತ್ �ಾಗೂ �ಾಗರ್ಗಳ
ಬ�ಗ್ �ಳುವ��ಯನುನ್ �ೂಂದಲು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಅಧಯ್ಯನವ�
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ತುತ್. 2
1:2 ವಚನ 1 ಮತುತ್ 2 ಇ�ರ್ಯ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ರುವ ಹಲ�ಾರು �ೂಂ�ಾ��ಗಳ�ಲ್
�ದಲ�ಯ �ೂಂ�ಾ��ಯನುನ್ ��ಸುತತ್�.
“ಆತನ ಮಗನು”– �ೕ�ಾನ 7:16-17; 8:28; 12:49-50; 17:8 �ೂೕ��. ಧ�ೕರ್
18:18-19ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಕ�ಯ ಮ�ಾನ್ ಪರ್�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಆ��ಾದ್�.
2-4 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಬರಹ�ಾರನು �ೕವಕು�ಾರ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಕು�ತು ಒಂಭತುತ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕ��ಾದ್�.
“�ಾಧಯ್ನು”– �ೕವಕು�ಾರನು �ಾರು ಮತುತ್ ಆತನು ಪರ್�ಾ�ಗ��ಂತ ಎಷುಟ್

�ರ್ೕಷಠ್ನು ಎಂಬದನುನ್ �ೕಳುವ ಮೂಲಕ ಬರಹ�ಾರನು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
�ಾಧಯ್ನು ಅಂದ� ತನ� �ೕರ�ೕ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಬರು�ಾತನು.
“ಜಗತತ್ನುನ್ ಉಂಟು�ಾ�ದನು”– ವ 10; ಆ� 1:1; �ೕ�ಾನ 1:1-3; 1 �ೂ�ಂಥ
8:6; �ೂ�ೂ 1:16. ಜಗತುತ್ ಉಂ�ಾಗುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ ಆತನ ಮಗನು
ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ದದ್ನು
–
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
ಜ�ಸುವ
ಮೂಲಕ
ಆತನು
�ೕವಕು�ಾರ�ಾಗ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 17:5; �ೂ�ೂ 1:17). ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17;
11:27; �ೕ�ಾನ 3:16; 5:18-23 ರ�ಲ್ “ಮಗನ” ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 3
1:3 “�ೕವರ ಪರ್�ಾವ”– ಇದರ ಅಥರ್ �ೖ�ೕಕ ಸವ್�ಾವ. �ೕವರನುನ್ “�ಳಕು” (1
�ೕ�ಾನ 1:5) ಎಂದು �ವ�ಸಬಹುದು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆ �ಳ�ನ ಪರ್�ಾಶ�ಾ��ಾದ್�
(ಲೂಕ 1:78-79; 2:29-32; �ೕ�ಾನ 1:4-5,9; 8:12; 2 �ೂ�ಂಥ 4:6 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). ಸೂಯರ್ನ ಪರ್�ಾಶವ� ಸೂಯರ್ನನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅದು�ೕ
ಸೂಯರ್ನ ಸವ್�ಾವ�ಾ��. ಇ�ೕ ಪರ್�ಾರ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್�
ಮತುತ್ �ೕವರ ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 1:14,18; 10:30; 14:9; ಇತ�
ವಚನ�ಾಗಗಳು ���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ 2:11. �ೕವರ ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವರು �ಾತರ್�ೕ �ೕವರ
ಪರ್�ಾವದ ಪರ್�ಾಶ�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್. ಆತನು “�ಳ�ನ �ಳಕು”.
“ಆತನ ತತವ್ದ ಮೂ�ರ್”– 2 �ೂ�ಂಥ 4:4; �ೂ�ೂ 1:15 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. “ತತವ್” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “�ಜ�ಾದ
ಸವ್�ಾವ” ಎಂಬ�ಾ��. �ೕವರು ತನನ್ �ಾಶವ್ತ�ಾದ ಆ�ಮ್ಕ ಅವ�ಥ್ಯ�ಲ್
“ಅಗಮಯ್�ಾದ �ಳ�ನ�ಲ್” �ಾ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅದೃಶಯ್�ಾ��ಾದ್� (1 �� 6:16;
�ೕ�ಾನ 1:18). ಆತನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಾ� �ಾದೃಶಯ್�ಾದನು. �ೕವರ ಸವ್�ಾವ ಮತುತ್
ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು ಪ��ರ್�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾ�ಸುತತ್� (�ೂ�ೂ 2:9 ). �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು �ಖರ�ಾ� �ೕವರು ಇರುವಂ��ೕ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ವಯ್�ತ್ತವ್ದ�ಲ್
ಪರ್ಕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
ಇದನುನ್
ಸಹ,
�ಾರು
�ೕವರ
ಸವ್�ಾವದ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ �ೕಳಲು ಆಗುತತ್�. ��ಚ್ನ
�ಾ��ಗ��ಾ� ���ಪ್ 2:6 �ೂೕ��.
“ತನನ್ ಶ�ತ್ಯ �ಾಕಯ್�ಂದ”– �ೂ�ೂ 1:17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆತನ
�ಾಕಯ್ವ� ಆತನ �ತತ್ವನುನ್ ��ಸುತತ್� – ಆತನು ಏನು �ೕಳು�ಾತ್�ೂೕ ಅದು �ರ�ೕರುತತ್�.
�ೂೕಕವ� ತನನ್ ನಕಷ್ತರ್ಮಂಡಲಗಳು, ಗರ್ಹಗಳು, ನಕಷ್ತರ್ಗಳು, ಸೂಯರ್ ಒ�ಾಟ್�
�ಾಯರ್�ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ ಅವ� �ಾಶ�ಾಗ� ಉ���.
ಆತನ ಮೂಲಕ�ಾ�, ಆತನು �ಾವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ ಅದನುನ್ ಇ���ಾದ್�ೂೕ ಆ

�ಾಯರ್ವನುನ್ ಅವ� �ಾಡುತತ್�. ಇದರ�ಲ್ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ�ರುವದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ಇ�ೕ �ೂೕಕವನುನ್ ಒ�ಾಟ್� �ಾಯುವ
ಶ�ತ್ �ೕವರಲಲ್� �ೕ� �ಾ�ಂದ �ಾಧಯ್? “ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಶು�ಧ್ೕಕ���ಾದ್�” –
ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಲು�ಯ �ೕ� ತನನ್�ನ್ೕ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್��ೂಳುಳ್ವ
ಮೂಲಕ, �ಾನವರು ತಮಮ್ �ಾಪಗ�ಂದ ಶುದಧ್�ಾಗಲು �ಾಗರ್ವನುನ್ ಏಪರ್���ಾದ್�
(7:27; 9:26; ಮ�ಾತ್ಯ 26:28; 10:10; 1 �ೕ�ಾನ 1:7; �ೕ�ಾನ 1:29; ಪರ್ಕ
1:5). ಇದನುನ್ ಆತನು “�ಾ�ಾ��ೕ” �ಾ�ದನು. �ೖ�ೕಕ�ಾದ ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡುವ�ಲ್ �ಾವ �ಾನವನ �ೂಡು�ಯೂ ಇಲಲ್.
“ಆತನು ಆಸ�ಾರೂಢ�ಾದನು”– ವ 13; 2:9; 10:12; �ೕತರ್� 110:1; �ಾಕರ್ 16:19;
ಅ�� 2:33; ಪರ್ಕ 3:21. �ಲು�ಯ �ೕ� ಆತನು ಅ�ರ್�ದ ಯಜಞ್ದ ಮೂಲಕ, �ಾಪ�ಂದ
ಶು�ಧ್ೕಕರಣವನುನ್ ಒದ�ಸುವ �ಾಯರ್ವ� ಪ�ಣರ್�ಾ�ತು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ�ೕ
�ೂೕಕದ�ಲ್�ೕ
ಅ��ಾರ
ಮತುತ್
ಪರ್�ಾವ�ರುವ
ಉನನ್ತ
�ಾಥ್ನದ�ಲ್
ಆಸ�ಾರೂಢ�ಾದನು. 4
1:4 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್�ಾ�ಗ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್� (ವ 1,2) ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕ�ಸುವದ�ೂಂ��, ಬರಹ�ಾರನು ಆತನು �ೕವದೂತ��ಂತಲೂ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬದನೂನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. ಆ� 16:7 ರ�ಲ್ �ೕವದೂತರ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“�ಾಡಲಪ್ಟಟ್ನು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “�ಾ� �ಾಡಲಪ್ಡ�ೕ�ಾ�ತು”
ಎಂಬ�ಾ��. ಆತನು ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್ ಬರುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ� �ೕವದೂತ��ಂತ
�ರ್ೕಷಠ್�ಾ�ದದ್ನು. ಆದ� ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾನವ�ಾ� ಆತನು “�ೕವದೂತ��ಂತ
ಸವ್ಲಪ್ ಕ���ಾ�ದದ್ನು” (2:9). ಆತನು ತನನ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ನಂತರ,
�ೕವದೂತ��ಂತ ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನ�ಕ್ ಏ��ೂೕದನು.
“�ರ್ೕಷಠ್�ಾದ �ಾಮ”– ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ದ ಆ�ಾರದ�ಲ್ �ೂೕಡುವ�ಾದ� “ಮಗನು”
ಎಂಬ�ೕ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ �ಾಮ�ಾ��. ಇ�ಲ್ “ಮಗನು” ಎಂದ� �ೕವರ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ�ರುವವನು
ಮತುತ್
ಇ�ೕ
�ೂೕಕದ
ಕತರ್�ಾ�
ಆ�ಾಧ��
�ೕಗಯ್�ಾ�ರು�ಾತನು (ವ 6,8,10). ���ಪ್ 2:9-11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕ�ೂಳ� �ೕವದೂತ��ಂತ ಕ�� �ಾಥ್ನದ�ಲ್ ಜ��ದನು,
ಜಗತುತ್ ಉತಪ್�ತ್�ಾಗುವದಕುಕ್ �ದ�ೕ �ೕವಕು�ಾರ�� �ೕ�ದ ಈ �ಸರನುನ್
“�ಾಧಯ್�ಾ�” �ೂಂ�ದನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾರು ಎಂಬ ಸ��ಾದ �ಳುವ��� �ಲವ�
“ಇ�ರ್ಯ��” ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಸತಯ್�ಾ��. �ಲವರು ಆತನು �ೕವದೂತರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು
ಅಥ�ಾ �ೕವ�� ದೂತರು ಇದದ್�ಂದ ಆತನನುನ್ ವಯ್�ತ್�ಾ� ಉಂಟು�ಾ��ಾದ್�

ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು. ಈ ಅ�ಾಯ್ಯವ� ಅಂಥ ತಪ�ಪ್ ಅ��ಾರ್ಯಗಳನುನ್
��ಯಪ�ಸುತತ್�. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವದೂತ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಬರಹ�ಾರನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ ಈ
ಅಂಶದ ಕ�� ಗಮನಹ�ಸುವಂ� �ಾ��ಾದ್�: �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಥ್��ದ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯು ಧಮರ್�ಾಸ�ದನು�ಾರ�ಾ�ದದ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ���ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��.
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ �ೕವದೂತರ ಮೂಲಕ�ಾ� �ೂಡ�ಾ�ತುತ್ – 2:2. 5
1:5 �ೕತರ್� 2:7; 2 ಸಮು 7:14 �ೂೕ��. �ಾವ �ೕವದೂತನು “�ೕವಕು�ಾರನು”
ಎಂಬ �ೕ�ರ್�ಯನುನ್ ತನ� ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 3:16 ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��). 2 ಸಮು 7:14 ರ�ಲ್ �ೕವರು �ದಲ�ಯ�ಾ� �ಾ�ೕದನ ಮಗ�ಾದ
�ೂ�ೂ�ನನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆದ� �ೂ�ೂ�ನ��ಂತ ��ಚ್ನವನು
ಬರುವನು ಅವನು �ಾ�ೕದ ಕು�ಾರನು �ಾಗೂ �ೕವಕು�ಾರ�ಾ�ರುವನು ಎಂಬದನುನ್
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು (�ೂೕ�ಾ 1:3-4; ��ಾಯ 9:6). 6
1:6 “�ೂಚಚ್ಲ ಮಗನು”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಈ ಪದವ� ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ
ಇದದ್ವನು ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ತಂ��ಾದ �ೕವರನುನ್, ಜಗ�ತ್ನ�ಲ್ �ದಲು
ಇದದ್ವನು ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುವ “�ೂಚಚ್ಲ ಮಗನು” ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯುವದೂ
ತ�ಾಪ್�ರ�ಾರದು. �ೂ�ೂ 1:15 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಈ ಪದವ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ
ಅಕಷ್�ಾಥರ್ ಜನನವನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. (�ೕತರ್� 89:27 �ೂೕ�� –
“�ಯ್ೕಷಠ್ಪ�ತರ್ನನುನ್ �ೕಮಕ�ಾಡು�ನು”).
“ಆತ�� ಅಡಡ್�ೕಳ�”– ಈ ಪದಗಳು ಇ�ರ್ಯ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ (�ಪಟ್�ಂಟ್)
ಧ�ೕರ್ 32:43 ರ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ಇ�ಲ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ತನನ್
ಸಮಮ್�ಯ ಮು�ರ್ಯನುನ್ ಈ ಪದಗಳ �ೕ� �ಾ��ಾದ್�. �ಾ��ೕ �ೕತರ್� 97:7
�ೂೕ��. �ೕವದೂತರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಆ�ಾ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವದ�ಂದ ಆತನು
ಅವ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್�. ಇದಲಲ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದೂ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�� – ಇಲಲ್� ಆತ�� ಅಡಡ್�ೕಳುವಂ�
�ೕವರು �ೕವದೂತ�� ಆ�ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೕವ�� �ಾತರ್�ೕ
ಆ�ಾಧ� �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕಳ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 4:10 �ೂೕ��). 7-8
1:7-8 �ೕತರ್� 104:4; �ೕತರ್� 45:6-7 �ೂೕ��. ಈ ವಚನಗಳು �ೕವದೂತರು
�ೕವ�ಂದ ಉಂ�ಾದ �ೕ�ಗಳು ಎಂದು ��ಸುತತ್�. �ೕವಕು�ಾರನು ಸೃ�ಟ್�ಾದವನಲಲ್
ಬದ�ಾ� �ೕವರ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾ��ಾದ್�. 8�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ತಂ��ಾದ
�ೕವರು ಮಗ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ಪರ್�ಾ��ಾದ �ಾ�ೕದನ

ಮೂಲಕ �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವದು ಏ�ಂದ� – “ಓ �ೕವ�ೕ, �ನನ್ �ಂ�ಾಸನವ�”. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ೖ�ೕಕ�ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವರು ಇದನುನ್ “�ೕವ�ೕ �ನನ್ �ಂ�ಾಸನ” ಎಂದು
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್��ಾದ್�. ಇದು ಅಸಂಬದಧ್ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ��. ಇದು
�ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕವ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್ನ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� – �ಾಕಂದ�
�ಂ�ಾಸನ�ಕ್ಂತಲೂ �ಂ�ಾಸನದ �ೕ� ಕೂರು�ಾತನು �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೖ�ೕಕ�ಯ ಕು�ತು ��ಚ್ನ �ಷಯಗ��ಾ� ���ಪ್ 2:6 �ೂೕ��. 9
1:9 “�ನನ್ �ೕವರು”– ತಂ��ಾದ �ೕವರು – ಎ� 1:3. 10
1:10 “ಮ�ೂತ್�ಮ್” – �ೕತರ್� 102:25-27 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ �ೕವರು ಪರ್�ಾ�ಯ
ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡುವದರ ಮ�ೂತ್ಂದು ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ�.
ಮತುತ್ ಆತನು 10 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ “ಕತರ್�ಂದು” ಮತುತ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ಾಯ್�ಾಶಗಳನುನ್ ಉಂಟು�ಾ�ದನು ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕವರ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಇದು ಮ�ೂತ್ಂದು
ಪ��ಾ��ಾ��, �ಾಕಂದ� �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾ��ಾದ್� (ಆ� 1:1).
11,12 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಮಗನು �ಾಪರ್ಡದವನು ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ�ರು�ಾತನು ಎಂದು
�ೕವರು �ೕ��ಾದ್�. ಈ ಗುಣಗಳು �ೕವರ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಇರುವವ�ಗ�ಾ��.
ಗಗನಮಂಡಲವನುನ್ “ವಸ�ದಂ� ಮ�ಚಲು”(ವ 12) �ೕವರಲಲ್� �ೕ� �ಾ�ಂದ
�ಾಧಯ್? ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನೂ ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್�. ಇದಲಲ್�
�ೕತರ್� 102 ��ೂೕವ �ೕವ�� �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ಾರ್ಥರ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ�
ಗಮ�ಸ�ೕಕು (�ೕತರ್� 102:1), ಆದ� ಇ�ಲ್ ಬರಹ�ಾರನು ಅದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್��
�ಾಡ�ಾಗುವ �ಾರ್ಥರ್� ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�,
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ೂೕವನ ಪರ್�ರೂಪ�ಾ��ಾದ್�. ಲೂಕ 2:11 ರ�ಲ್ ಇತ�
�ಷಯಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. 13
1:13 �ೕತರ್� 110:1 �ೂೕ��. �ೕವರು ತನನ್ ಮಗ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ಾತರ್�ೕ
ಇ�ೕ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. 14
1:14 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�� ಕತರ್�ಾ��ಾದ್� (ವ 10; �ೂೕ�ಾ 14:9; ���ಪ್
2:9-11). ಆದ� ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ಾಧಯ್�ಾ� �ೂಂ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರ �ೕ� �ಾಡಲು �ೕವದೂತರನುನ್ ಕಳು�ಸ�ಾ��.
“ರಕಷ್�” ಎಂದ� ಇ�ಲ್ ಅವರ ರಕಷ್�ಯ ಅಂ�ಮ ಹಂತ�ಾ�� – �ೂೕ�ಾ 8:23,29,30;
1 �ೕತರ್ 1:5. �ೕವದೂತರು ನಮ� �ಾವ �ೕ�ಯ �ೕ� �ಾಡು�ಾತ್� ಎಂದು ಇ�ಲ್
�ೕಳ�ಾ�ಲಲ್. ಆ� 16:7 ರ�ಲ್ �ೕವದೂತರ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಈ

�ಾತುಗ�ೂಂ�� ಬರಹ�ಾರನು ತನನ್ �ದಲ ಮುಖಯ್ ಅಂಶವನುನ್ ಮು���ಾದ್�
ಏ�ಂದ� – ತನನ್ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾ�ರುವ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರು �ಾಗೂ
�ೕವದೂತ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ�ರುವ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಮಗನ ಮೂಲಕ �ೕವರು
�ಾತ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರು ತನನ್ ಮಗನ ಮೂಲಕ �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ�ಯು ಆತನ
ಅಂ�ಮ ಪರ್ಕಟ��ಾ�� ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ರ�ೕಕು. ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಮಗನನುನ್ ಕಳು��
ಆತನ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾ�ದ ನಂತರ, ಆತನು ತನನ್ �ಂ�ನ ��ಾನ�ಕ್ �ಾ� �ೂೕಗ�ೕಕು
ಮತುತ್ ತನನ್ �ಾತುಗಳನುನ್ ��ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ಾನವ�ೂಳ�ಂದ ಪರ್�ಾ�ಯನುನ್ �ಾ�
ಆ���ೂಳಳ್�ೕಕು?

21-4
2:1-4 ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ರುವ ಐದು ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಎಚಚ್��ಗಳ�ಲ್ ಇದು
�ದಲ�ಯ�ಾ��. ಉ�ದವ�ಗಳನುನ್ 3:7-19; 6:1-8; 10:26-31; 12:25-29 ರ�ಲ್
�ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಲಘು�ಾ� ಪ�ಗ�ಸುವದು (2:3), ಅಪನಂ��
(3:12,19), �ದುದ್�ೂೕಗುವದು (6:6), �ೕ�ಂ�ೕ �ಾಪ �ಾಡುವದು (10:26) ಮತುತ್
�ೕವರನುನ್ �ಾಗೂ ಸತಯ್ದ �ಷಯದ�ಲ್ ಆತನು �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್
��ಾಕ�ಸುವದು (12:25) ಇವ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂಡ�ಾ��. ಈ ಐದು
�ಷಯಗಳನುನ್ ಒಂದು ಪದದ�ಲ್ �ೕಳಬಹುದು, ಅ�ೕ�ಂದ� – ಮತಭರ್ಷಟ್�.
ಮತಭರ್ಷಟ್� ಎಂದ� �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ರು��ೕಳುವದು ಮತುತ್ ಆತನು
ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವದು. 1
2:1 “ಆದದ�ಂದ”– �ೕವರು ತನನ್ ಅ�ವ್�ೕಯ�ಾ�ರುವ ಸವ್ಂತ ಮಗನ ಮೂಲಕ
�ಾತ�ಾ�ರುವದ�ಂದ ಆತನು �ೕ�ರುವವ�ಗ�� �ಾವ� ��ೕಷ�ಾ� ಲಕಷ್ಯ್ �ೂಡ�ೕಕು.
“�ಾವ� �ೕ�ದ ಸಂಗ�ಗಳು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್.
“ತ�ಪ್ �ೂೕಗ�ಾರದು”– �ೕವರು ನಮ� �ೂ�ಟ್ರುವ ಸತಯ್�ಂದ ತ�ಪ್�ೂೕಗ�ಾರದು.
ತ�ಪ್�ೂೕಗುವದು ಅತಯ್ಂತ ಸುಲಭ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��. ತ�ಪ್�ೂೕಗಲು
�ಾವ ಪ�ಶರ್ಮ �ಾಕುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಪ�ಶರ್ಮ �ಾಕ� ಇದದ್� �ಾಕು.
�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಅ�ೕಕ ಪರ್�ಾಹಗಳು ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಗರ್�ಂದ
ತ�ಪ್�ೂೕಗುವಂ� �ಾಡುತತ್�. ಅಂಥ ಪರ್�ಾಹಗ�� ಒಳ�ಾಗುವದ�ಂದ �ಾಶನ ಖಂ�ತ.
2

2:2 “�ೕವದೂತರ ಮೂಲಕ �ೕಳಲಪ್ಟಟ್”– ಈ ಸಂ�ೕಶವ� �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ
�ೕ�ಾಯ್ �ಟಟ್ದ �ೕ� �ೂಡಲಪ್ಟಟ್ ಧಮರ್�ಾಸ��ಾ�� (��ೕಚನ�ಾಂಡ 19 �ೕ

ಅ�ಾಯ್ಯ ಇ�ಾಯ್�). ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕವದೂತರ ಬ�ಗ್ ಏನೂ �ೕಳ�ಾ�ಲಲ್,
ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೂಡುವದರ�ಲ್ �ೕವರು �ೕವದೂತರನುನ್ ಉಪ�ೕ��ದನು
ಎಂಬ�ಾ� �ಹೂದಯ್ರು ನಂಬು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಗ�ಾ 3:19 ಇದನುನ್ ದೃಢಪ�ಸುತತ್�.
�ಾ��ೕ ಅ�� 7:53 �ೂೕ��.
“�ಥ್ರ”– �ೕವದೂತರು �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ���ದರು ಮತುತ್ ಅವ�ಗ��
��ೕಯ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಆತನು �ೕ��ಾದ್� (��ೕ 19:5; �ಾಜಕ 18:1-5; ಧ�ೕರ್
6:1-3; 32:45-47), ಮತುತ್ ಅ��ೕಯ�ಯನುನ್ ���ದನು (�ಾಜಕ 26:14-39;
ಧ�ೕರ್ 28:15-68; 2 ಅರಸು 17:7-20). 3
2:3 “ರಕಷ್�”– �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಒದ��ರುವ ರಕಷ್� (�ೂೕ�ಾ 1:16).
ಬರಹ�ಾರನ �ಷಯ ಏ�ಂದ�: �ೕವರು ತನನ್ ಮಗನ ಮೂಲಕ �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ�
(ಸು�ಾ�ರ್, �ೂಸ ಒಡಂಬ��) �ೕವದೂತರ ಮೂಲಕ �ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ��ಂತ
(ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ಂತ) �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��. �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ಲರ್��ದವರು
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್�ಲಲ್; �ಾ��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಲರ್�ಸುವವರೂ
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ೕವರ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಕೃ�ಯ
ಪರ್ಕಟ��ಾ�� �ಾಗೂ �ಾನವ�� ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಒದ�ಸುತತ್�. ಆದ� ಇದರ ಅಥರ್
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕ���ೂಳುಳ್ವವರು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಲರ್�ಸುವವರು ���ಂದ
ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವರು ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಅವರ ��ಯು �ಚುಚ್ ದೃಢ�ಾ�ರುತತ್�
ಮತುತ್ �ಚುಚ್ �ೂೕರ�ಾ�ರುತತ್� �ಾಕಂದ� ಅವರು �ಲರ್�ಸುವಂಥದುದ್ �ಂ�ನ
ಪರ್ಕಟ��ಂತಲೂ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ ಪರ್ಕಟ��ಾ��. ಈ ರಕಷ್�ಯನುನ್ “ಅತಯ್ಂತ ��ೕಷ”
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ��ೕಷ�ಾ�ರುವದು �ಾವ
�ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಅಂದ�: ಅದರ ಗರ್ಂಥಕತರ್ನು – �ೕವರು �ಾ�ೕ, ಅದರ ದೃಢ� –
�ೂೕಷ�ಲಲ್ದ ಅ�ೕಕ ಪ��ಾ�ಗ�� (ಅ�� 1:3) ಅದರ ��ಷಠ್� – ಸತಯ್�ಾ�ರುವ
ಸು�ಾ�ರ್ ಒಂದು �ಾತರ್�ೕ ಇ� – �ೕ�ಾನ 14:6; ಅ�� 4:12 ಅದರ ರಕಷ್�ಯ ಶ�ತ್ –
7:25; �ೂೕ�ಾ 1:16 ಅದರ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಕೃ�ಯ ಪರ್ಕಟ� – �ೂೕ�ಾ 5:8 ಅದರ
ತೃ�ತ್ �ಾಯ್ಯದ �ಷಯದ�ಲ್ – �ೂೕ�ಾ 3:25-26 ಅದರ �ಾಶವ್ತ�ಾದ
ಫ��ಾಂಶಗಳುಲ್ – 9:12; 10:10,14; �ೂೕ�ಾ 5:9-10. �ೕವ�ಂದ �ಾಯ್ಯ�ಾದ
��ಯನುನ್ ಎದು�ಸ�ೕ�ಾದ�, �ಾನವರು ಹುರು��ಂದ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವ
ಅವಶಯ್ಕ��ೕ ಇಲಲ್. ಅದನುನ್ �ಲರ್�ಸುವದು ಅಥ�ಾ ಅಲಲ್ಗ�ಯುವ�ದು �ಾಕು.
“ಇದು ಕತರ್�ಂದ �ೕಳಲಪ್�ಟ್ತು”– �ದಲು ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ���ಾತನು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೕ ಆ��ಾದ್� (�ಾಕರ್ 1:14-15; ಲೂಕ 4:18-21). ಅದರ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್

ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸಲು ಬರಹ�ಾರನು ಇದನುನ್ �ೕ��ಾದ್�.
“�ಥ್ರಪ��ದನು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲರು ಆತನು ಕ��ದವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್
�ಥ್ರಪ��ದರು.
“ನಮ�”– �ೌಲನು ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಬರಹ�ಾರನು ಎಂಬದನುನ್ ಈ �ಷಯವ�
ಅಲಲ್ಗ�ಯುತತ್� (ಗ�ಾ 1:11-12,15-17; 2:6 �ೂೕ��). �ೌಲನು ಈ �ೕ�ಯ
�ೕ��ಯನುನ್ �ೂಡಬಹುದು ಎಂಬದನುನ್ ��ೕ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 4
2:4 “ಮತುತ್ �ೕವರು”– ತಂ� ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತನನ್ ಮಗನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ದೃಢಪ��ದನು – ಮ�ಾತ್ಯ 28:6 (�ೂೕ�ಾ 1:4); �ಾಕರ್ 16:20;
ಅ�� 2:43; 5:12-16.
“ವರಗಳು”– ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗ�� ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ �ೂಡುವದು
ಸು�ಾ�ರ್� �ೕವರ �ಾ�ಯ �ಾಗ�ಾ��. ತರ್�ೕಕತವ್ವ� (ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17 �ೂೕ��)
�ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಜನ�� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ತಲು�ಸು�ಾತ್ ಇತುತ್ ಮತುತ್ ಅದರ
ಸತಯ್ಸಂಧ�� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ಪ��ಾ�ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ಾ�ತುತ್. 5-8
2:5-8 ಬರಹ�ಾರನು �ದಲ� ಅ�ಾಯ್ಯದ �ಷಯ�ಕ್ �ಂ�ರುಗು�ತ್�ಾದ್� – �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು �ೕವದೂತ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್� (ವ 5,7,9). ಸತಯ್ದ ಪ�ಣರ್
�ಳುವ���ಲಲ್� ಇರುವ �ಲವರು, �ರಸಕ್�ಸಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವ�� ���ತುತ್:
“ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವದೂತ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ�ದದ್� ಆತನು
�ಾನವ�ಾ��ಾದ್ಗ �ೕವದೂತ��ಂತ �ೕ� ಕ���ಾ�ದದ್ನು? �ೕವದೂತ��ಂತ
�ರ್ೕಷಠ್�ಾ�ರು�ಾತನು �ೂೕಧ�, ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಮರಣವನುನ್ ಅನುಭ�ಸಲು �ೕ�
�ಾಧಯ್?” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಲು�ಯ �ೕ� ಮರಣವನನ್ನುಭ��ದುದ್ ಅ�ೕಕ
�ಹೂದಯ್�� ತ��ಾ�ತುತ್ – 1 �ೂ�ಂಥ 1:23. ಮತುತ್ ಅ�ೕಕರು ಆತನು
�ೕವಸವ್ರೂಪ�ಾ�
ಈ
�ೂೕಕ�ಕ್
ಬಂದನು
ಎಂಬ
ಸತಯ್ವನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ದವ�ಾ�ದದ್ರು – �ೕ�ಾನ 5:17-18; 10:31-33. ಬರಹ�ಾರನು ಈ
ವಚನಗಳ�ಲ್ ಎದು�ಾಗಬಹು�ಾದ ��ೂೕಧಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಎರಡು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ ��ಯಪ���ಾದ್�: �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸವ್ಲಪ್ �ಾಲ �ಾತರ್�ೕ
�ೕವದೂತ��ಂತ ಕ���ಾ�ದದ್ನು (ವ 9), ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�ಾ�
�ೕವದೂತ��ಂತ ಕ���ಾಗುವದು ಅವಶಯ್�ಾ�ತುತ್ �ಾಕಂದ� ಆಗ �ಾತರ್�ೕ ಆತನು
�ಾನವರ ರಕಷ್ಕ�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುವ�ಾ�ತುತ್ (ವ 10,14,17). 5
2:5 “ಮುಂದಣ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 25:31,34; ಅ�� 3:21; �ೂೕ�ಾ
8:18-23; ��ಾಯ 11 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ; ಪರ್ಕಟ� 20-22 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು. 6-8

2:6-8 �ೕವರು ಮುಂದಣ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ�ಲ್ �ೕವದೂತರನನ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
�ಾನುಷಯ್ರನುನ್ ಮುಂದಣ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ�ಲ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�ಾನ್� �ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬ
�ೂೕ�ಸಲು ಬರಹ�ಾರನು �ೕತರ್� 8:4-6 ವಚನಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. �ಾ��ೕ
ಮ�ಾತ್ಯ 19:28; 24:46-47; 25:21; ಲೂಕ 19:17; 2 �� 2:12; ಪರ್ಕ 5:10;
20:6; 22:5. 6
2:6 “ಆದ� ಈಗ”– 8 �ೕ ವಚನವ� ಇನೂನ್ ಪ��ರ್�ಾ� �ರ�ೕ�ಲಲ್. �ಾನವ��
�ೂ�ಯ�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯ�ರುವ ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನವನುನ್ ಅವನು ಇನೂನ್
�ೂಂ�ಲಲ್. 9
2:9 ಮುಂದಣ �ೂೕಕದ �ೕ� �ಾನವನ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ
�ಾತರ್�ೕ ಅ�ತು�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್. ಆತನು �ಾನವಕುಲದ ಪರ್����ಾ�ರುವ “ಕ�ೕ
ಆ�ಾಮನು” (1 �ೂ�ಂಥ 15:45-47), ಮುಂದಣ �ೂೕಕದ �ೕ� ಆ�ವ್� ನ�ಸುವ
��ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ ಜನರ �ಾಯಕನು. ಆತನು �ಾನವರನುನ್ �ೕವದೂತ��ಂತ
ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನ�ಕ್ ��ಚ್ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದನು. ಆದದ್�ಂದ, ಆತನು �ೕವದೂತರ
ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾ�ದದ್ರೂ, �ೕವದೂತ��ಂತ ಕ���ಾ�ದದ್ನು – ಅಂದ�, ಆತನು
�ಾನವ�ಾದನು (�ೕ�ಾನ 1:14; ���ಪ್ 2:5-8). ಮರಣವನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ�ೕ ಆತನು �ಾನವ�ಾ� ಬಂದನು.
“ಮರಣವನುನ್ ಅನುಭ��ದನು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಆತನು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಮೃತಪಟಟ್ನು.
�ಾನವನು ಮುಂದಣ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ�ಲ್ ಆ�ವ್� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೕವರ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ತುತ್. �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ �ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವರ �ಾಪಗಳ ��ತತ್
ಅವ�� ಮರಣದ �� ಎದು�ಾ�ತುತ್ (ಆ� 2:17; �ೂೕ�ಾ 5:12; 6:23). ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು “ಪರ್��ಬಬ್ �ಾನವ��ಾ�” �ಾರ್ಣ �ೂಡಲು ಬಂದನು – 2 �ೂ�ಂಥ
5:14-15; 1 �� 2:6; 1 �ೕ�ಾನ 2:2. “�ೕವರ ಕೃ��ಂದ” ಇದು �ಾಧಯ್�ಾ�ತು.
ಇದು �ಾನವ�� �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ವರ�ಾ�� – �ೕ�ಾನ 3:16; �ೂೕ�ಾ 5:8.
�ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ವ್ೕ�ಛ್�ಂದ�ೕ ತನನ್ನುನ್ ಮರಣ�ಕ್ ಒ�ಪ್�ದನು
(�ೕ�ಾನ 10:17-18), �ೕವರು ಆತನನುನ್ ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನ�ಕ್ ನ��ದನು – 1:3; ���ಪ್
2:9-11. 10
2:10 “ಬಹುಮಂ� ಪ�ತರ್ರನುನ್ ಪರ್�ಾವ�ಕ್ �ೕ�ಸಲು”– �ೕವರು �ಾನವ�ಾ�
�ಾ�ರುವ ಮತುತ್ ಅವರ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ �ಾಡು�ತ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳ ಉ�ದ್ೕಶ
ಇದು�ೕ ಆ��. �ೕ�ಾನ 17:22,24; �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:18,28-30; 9:23; 2 �ೂ�ಂಥ
4:17; ಎ� 1:18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ಅವರ ರಕಷ್�ಾಕತರ್ನು”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು – 12:2. �ೕವರು ಅವ��ಾ�
�ದಧ್�ಾ�ರುವ ಪರ್�ಾವವನುನ್ ತಲುಪಲು ಅವ�� �ೕ�ಾದ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಆತನು
�ಾಥ್��ದನು. ಆತನನುನ್ “��ಧ್� ತರುವದು” ಎಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಶರ್�ಗಳನುನ್
ಅನುಭ�ಸುವ �ದಲು ಆತನ ಸವ್�ಾವವ� ��ಧ್� ಬಂ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬ ಅಥರ್ವಲಲ್. ಆತನು
ತನನ್ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಪ�ಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ��ಧ್�
ಬಂದವ�ಾ�ದದ್ನು. ಆತನುನ್ ��ಧ್� ತರುವದು ಎಂದ� ಶರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾನವ��
ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� �ೕವರು ಆತನನುನ್ ಯುಕತ್�ಾ� ��ಧ್� ತಂದನು – 5:7-9; 7:28. ಆತನ
ಶರ್�ಗಳು ಅವರ �ಾಪ ಮತುತ್ ಅಪ�ಾಧಗಳನುನ್ ��ದು�ಾ�ದುದ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ (7:27;
9:28; 13:12; 1 �ೕತರ್ 3:18) ತನನ್ ಜನ�� ಶರ್�ಗಳು �ಾಗೂ �ೂೕಧ�ಗಳು
ಎದು�ಾಗು�ಾಗ ಅವ�� ಕರು� �ೂೕರಲು ಮತುತ್ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಆತನು ಪ�ಣರ್�ಾ�
ಶಕತ್�ಾದನು (ವ 18; 4:15-16). 11-18
2:11-18 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರು �ಾರನುನ್ ಪರ್�ಾವ�ಕ್ ನ�ಸು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�ೂೕ ಅವ�ೂಂ�� ತನನ್ನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಗುರು���ೂಂಡನು. 11
2:11 “ಪ�ತರ್ �ಾಡು�ಾತನು”– ಅಂದ� “ಜನರನುನ್ ಪ�ಶುದಧ್ರ�ಾನ್�
�ಾಡು�ಾತನು”. ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡು�ಾತನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಆ��ಾದ್�. –
10:10,14; 13:12. ಪ�ಶುದಧ್�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳನುನ್ �ಾಜಕ 20:7;
�ೕ�ಾನ 17:17-19 ರ�ಲ್ �ೂೕ��. ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವರು ಮತುತ್
�ಾಪವನುನ್ ತಯ್�� ಆತನನುನ್ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� �ಾಗೂ ಪರ್�ಾವ�ಕ್ ನ�ಸುವ �ಾಯಕನ�ಾನ್�
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವರನುನ್ ಆತನು ಪ�ತರ್ �ಾಡು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವರನುನ್
ಉ�ದ �ಾನವ ಕುಲ�ಂದ ಪರ್�ಯ್ೕಕಪ���ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ೕವ��
ಪರ್��ಠ್��ಾದ್�. ಆತನು ಮತುತ್ ಅವರು “ಒಂ�ೕ ಆ��ಾದ್�”. ಅವರು ಒಬಬ್�ೕ �ೕವ��
�ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವಕು�ಾರ�ಾ�ರುವ ಆತನು �ಾನವ�ಾ� ಜ��ದನು. ಅವರು
�ೂಸ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಜನನದ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾಗು�ಾತ್� – �ೕ�ಾನ 1:12-13;
3:3-8. �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ತಂ� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂಬುವವ�ಲಲ್ರ
ತಂ��ಾ��ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 20:17. ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು, ಪರ್�ಾವವ�ಳಳ್ ಕತರ್ನು,
ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳ �ಾಧಯ್ಸಥ್�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ��ಾವ್�ಗಳು ಈಗ ಬಡವರು,
ಬಲ�ೕನರು
ಮತುತ್
ಆ�ಾಗ
ಮೂಖರ್�ಾ�
ನ�ದು�ೂಂಡರೂ
ಅವರನ್ನ್
“ಸ�ೂೕದರ�ಂದು”ಕ�ಯಲು �ಾ��ಪಡದವ�ಾ��ಾದ್�. 12-13
2:12-13 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾನವ ಸವ್�ಾವ
�ಾಗೂ �ೕವ�ೂಂ��ನ ತಮಮ್ ಸಂಬಂಧದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್

�ರೂ�ಸಲು ಆತನು �ೕತರ್� 22:22 ಮತುತ್ ��ಾಯ 8:17-18 ವಚನಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. 14
2:14 “ಮಕಕ್ಳು”– �ೕವರ ಮಕಕ್ಳು, 10 �ೕ ವಚನದ, “ಬಹುಮಂ� ಪ�ತರ್ರು”
ಅವ�ಲಲ್ರೂ �ಾನವ�ಾ��ಾದ್�, �ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಜ�ಾದ �ಾಂಸ ಮತುತ್
ರಕತ್ವ�ಳಳ್ �ಾನವ�ಾದನು – ಮ�ಾತ್ಯ 1:20-21; ಲೂಕ 2:5-7; 24:49; �ೕ�ಾನ
1:14; 6:53-58. ಇದರ�ಲ್ ಆತನ ಉ�ದ್ೕಶವ� ಮೂರು �ೕ�ಯ�ಾದ್��: �ಾಯುವದು
(ಮ�ಾತ್ಯ 16:21; 20:28; �ೕ�ಾನ 10:17-18), �ಾಯುವ ಮೂಲಕ �ೖ�ಾನನನುನ್
�ಾಶ�ಾಡುವದು ಮತುತ್ ತನನ್ ಜನರನುನ್ �ಡುಗ� �ಾಡುವದು. ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10
ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ಮರಣಭಯ”– ಆ�ಾಮ ಮತುತ್ ಹವವ್ಳನುನ್ �ಾಪ�ಕ್ ನ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೖ�ಾನನು
�ೂೕಕ�ೂಳ� ಮರಣವನುನ್ ಬರ�ಾ�ದನು – ಆ��ಾಂಡ 3 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ. �ಾನವರ�ಲ್
���ಾ�ಟುಟ್�ೂಂಡು, ಅವನು �ಾಪ ಮತುತ್ ಮರಣದ ರಂಗದ�ಲ್ ಆ�ವ್�
�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� – 2 �� 2:26, �ಾಗೂ ಅವರನುನ್ ಮರಣದ ಅವ�ಥ್ಯ�ಲ್
ಇ���ೂಂ��ಾದ್�. ಅವ�� �ೂಲುಲ್ವ ಅ��ಾರವ� ಇ� ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� –
�ೕಬ 2:6; 1 �ೂ�ಂಥ 5:5. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಮೂಲಕ
ಆತನು �ೖ�ಾನನನುನ್ �ೂೕ��ದನು �ಾಗೂ �ಾನವರು ತಮಮ್ �ಾಪಗ�� ಕಷ್�ಾಪ�
�ೂಂದಲು, �ತಯ್�ೕವ ಪ�ಯಲು ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಮರಣ�ಂದ �ಡುಗ�
�ೂಂದಲು �ಾಧಯ್ವ�ಾನ್��ದನು – �ೕ�ಾನ 5:24; 11:25-26; 1 �ೂ�ಂಥ
15:54-57; 2 �� 1:10. ಇದರ ಅಥರ್ �ೖ�ಾನನನುನ್ �ೂರ�ಾಕುವದು ಮತುತ್
ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ಅವನನುನ್ �ಾಗೂ ಅವನ �ಾಜಯ್ವನುನ್ �ಾಶ�ಾಡುವ�ಾ�� – �ೕ�ಾನ
12:31; ಪರ್ಕ 20:10,14,15.
“ಅ��ಾರ �ೂಂ��ಾದ್�”– �ರ್ೕಕ್ �ರ್�ಾಪದವ� ವತರ್�ಾನ �ಾಲದ�ಲ್
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ಆದರೂ �ಲವ� ಆವೃ�ತ್ಯ �ಾ�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ “ಅ��ಾರ
�ೂಂ�ದದ್ನು” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�� – ಅಂದ� ಆತ�� ಈಗ ಅ��ಾರ ಇಲಲ್
ಎಂದು ಅದು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಈಗಲೂ ತಮಮ್ �ಾಪಗಳ�ಲ್�ೕ ಮುಂದುವ�ಯುವವರು
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವವರ �ೕ� �ೖ�ಾನನು ಮರಣದ ಅ��ಾರವನುನ್
�ೂಂ��ಾದ್�, ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ� ಅವ�� ಇಂಥ �ಾವ
ಅ��ಾರವ� ಇಲಲ್ (1 �ೂ�ಂಥ 5:5 ರಂಥ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಇರುತತ್�). �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ನುನ್ �ೖ�ಾನನ ಅ��ಾರ ಮತುತ್ ಕತತ್�ಯ �ಾಜಯ್�ಂದ �ಡುಗ�
�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್�ೂಳ� �ೕ���ಾದ್� (ಅ�� 26:18;

�ೂ�ೂ 1:13). �ೖ�ಾನನು �ಾನವರನುನ್ �ಾಸತವ್ದ�ಲ್���ೂಳಳ್ಲು “ಮರಣ
ಭಯವನುನ್” ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಆ ಭಯದ ��ತತ್�ಾ�
�ಾನವರು �ೖ�ಾನನ ಆ�ೕಶದ �ೕ�� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�, ಆ
ಭಯ ಇಲಲ್� �ೂೕ�ದದ್� ಅವರು ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ತ್ರ�ಲಲ್. “ಮರಣ ಭಯ”
ಅಂದ� ಸತುತ್�ೂೕಗು�ತ್ೕ�ೕ�ೂೕ ಎಂಬ�ಾ� ಭಯಪಡುವದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನ�ಾ�� – ಅದು
ಮರಣದ ನಂತರ ಏ�ಾಗುವ�ಂಬ ಭಯ�ಾ��. ಇದು �ಾನವರನುನ್ ಸುಳುಳ್ ಧಮರ್ದ
ಬಂಧನ�ೂಳ� ��ಕ್ಸುತತ್�. ಮರಣದ ನಂತರ ಉತತ್ಮ �ಥ್� �ೂ�ಯುವ�ಂದು
ಒಂದು�ೕ� �ಾನವರು �ೕ�ಸುವ�ಾದ� �ೖ�ಾನನು ಅವ�� �ೕಳುವ
�ಾಯರ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಅವರು �ಾಡು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಮರಣ ಭಯ
ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಬಂಧನಗ�ಂದ ��ಸು�ಾತ್� – �ೕ�ಾನ 8:32,36; �ೂೕ�ಾ
6:18; 8:2,15,21; 2 �ೂ�ಂಥ 5:6-8; ���ಪ್ 1:21-23. 16
2:16 ಈ ವಚನವನುನ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡುವದು ಸುಲಭವಲಲ್. �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್
ಇರುವ�ಲಲ್ ಏ�ಂದ� “ಆತನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯು �ೕವದೂತರನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ಲಲ್,
ಬದ�ಾ� ಅಬರ್�ಾಮನ ಸಂತ�ಯವರನುನ್ �ೖ ��ಯುವವ�ಾ��ಾದ್�”. ���
�ರ್�ಾಪದವನುನ್ ವತರ್�ಾನ�ಾಲದ�ಲ್ ಬ��� ಮತುತ್ “ಆತನ�ಲ್ದದ್ ಸವ್�ಾವ” ಎಂಬ
ಪದವನುನ್ �ೕ��� ಮತುತ್ “ಆತನು” ಪದವನುನ್ ಇ�ಾ�ಕ್ಸ್ ನ�ಲ್ ಬ�ಯುವ ಮೂಲಕ,
ಇವ�ಗಳು �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ ಅಥರ್
ಬಹು�ೕಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು, �ೕವದೂತರನಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಲವ� ವಯ್�ತ್ಗ�� ಸ�ಾಯ
�ಾಡುವ ಸಲು�ಾ� ಅವರ �ೖ��ಯಲು �ಾನವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�
(ವ 18).
“ಅಬರ್�ಾಮನ ಸಂತ�”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಸಲು�ಾ�
�ಾನವ�ಾದ�ೕ �ೂರತು �ೕವದೂತ�ಾಗ�ಲಲ್. ಅಬರ್�ಾಮನ “ಸಂತ�” ಎಂದ� ಆತನ
ಅಕಷ್�ಾಥರ್
ಸಂತ�ಗ�ಾ�ರುವ
(�ಹೂದಯ್�ಾ�ದುದ್)
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವನ ಆ�ಮ್ೕಕ ಸಂತ�ಯವರು ಅವನ �ಾ�
�ೕವರ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�ಾ��ಾದ್� – �ೂೕ�ಾ 4:11-12,16,17; ಗ�ಾ 3:7-9.
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2:17 “ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ತನನ್ ಸ�ೂೕದರ��”– ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾ��ಾ�ದದ್ನು ಅಥ�ಾ ಅವರ �ಾ� ಆತನ�ಲ್ �ಾಪ ಸವ್�ಾವ ಇತುತ್ ಎಂಬದಲಲ್.
4:15; 7:26; ಲೂಕ 1:35; �ೕ�ಾನ 8:46; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21; 1 �ೕತರ್ 2:22 �ೂೕ��.
�ಾ��ೕ ಆತನು �ಾನವ�ಾ��ಾದ್ಗ �ೕವ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬ ಅಥರ್ವನೂನ್

�ೂಡುವ�ಲಲ್ – 1:6,8. ಇದರ ಅಥರ್ ಆತ�� �ಜ�ಾದ �ಾಂಸ ಮತುತ್ ರಕತ್�ತುತ್,
�ಾನವ ಸವ್�ಾವ�ತುತ್ (ವ 14), ಮತುತ್ ಆತನು �ಜ�ಾದ ಶರ್�ಗಳು �ಾಗೂ
�ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಎದು��ದನು (ವ 18). ಇದ�ಕ್ ಎರಡು �ಾರಣಗ�� – �ಾರ್ಯ�ಚ್ತತ್
ಯಜಞ್ವನುನ್ ಅ�ರ್ಸುವದು ಮತುತ್ ತನನ್ ಜನ�� ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾಗುವದು. �ಾರ್ಯ�ಚ್ತತ್
ಯಜಞ್ದ �ಾ���ಾ� ��ೕ 29:33; 25:17; �ೂೕ�ಾ 3:25-26 �ೂೕ��.
“ಮ�ಾ�ಾಜಕ”– ಬರಹ�ಾರನು ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಮ�ಾ �ಯ್ೕಯಗಳ�ಲ್ ಒಂದನುನ್
ಪ�ಚಯಪ���ಾದ್� (3:1; 4:14; 5:10; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11; 10:21).
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಾಜಕನು ಜನ��ಾ� ಯಜಞ್ಗಳನುನ್ ಅ�ರ್ಸು�ತ್ದದ್ನು, �ೕವರ
�ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾಲಯದ �ಾಯರ್ಗಳು ಸ��ಾ� ನ�ಯು�ತ್��ೕ
ಎಂದು �ೂೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಮತುತ್ ಜನರನುನ್ �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್
ಇದದ್ನು. ��ೕ 28:1 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಮ�ಾ�ಾಜಕನ �ಾಜಕರ �ೕ�
�ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಆತನು �ಾತರ್�ೕ �ಲ��ಂದು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡ�ೕ�ಾ�ತುತ್ – 5:1-3; 9:7. �ಾಜಕ�ಾಂಡ 16 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ �ೂೕ��. ಈಗ
�ೕವರು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕತವ್ವನುನ್ ��ದು�ಾ��ಾದ್� (�ೕ� �ಾವ��ೕ
�ಾ�ರ್ಕ ಪದದ್�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾಜಕತವ್ವನುನ್ �ೕವರು ಎಂ�ಗೂ ಪರ್��ಠ್�ಲಲ್).
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಬಬ್�ೕ ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್
ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ�ರುವ ಆತನ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾತರ್�ೕ ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� ಆತ��
��ಚ್��ಾಗುವ �ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� – 1 �ೕತರ್ 2:5,8; ಪರ್ಕ 1:6. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಕರು�ಯುಳಳ್ ನಂ�ಗಸತ್�ಾದ ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� – ಆತನು ತನನ್ ಎ�ಾಲ್
�ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾನವ�ೂಂ�� ಕರು�ಯುಳಳ್ವನು �ಾಗೂ �ೕವ�� ನಂ�ಗಸತ್ನು
ಆ��ಾದ್�.
“�ಾಪಗಳ ��ಾರ�”– ಈ ಪದ “ಸ�ಾ�ಾನ” ಅಥ�ಾ “�ಾರ್ಯ�ಚ್ತತ್ ಯಜಞ್” ಎಂಬ
�ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್�ಕ್ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್� ಎಂಬದು ಅ�ೕಕ
�ೕದಪಂ�ತರ ನಂ���ಾ��. �ೂೕ�ಾ 3:25; 1 �ೕ�ಾನ 2:2 ರ�ಲ್ ಇದರ
ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂೕ��. 18
2:18 4:15; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂೕಧ�ಯ ಚೂ�ಾದ
�ಾಣಗಳನುನ್ ಅನುಭ��ದದ್ನು. ತನನ್ ಕು��ಾ� �ಾತರ್�ೕ ಆ�ೂೕ�ಸುವ, �ಲು�ಯನುನ್
ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವ, ತ�ಾಪ್ದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ ಸಲ�ಗಳನುನ್ �ೖ�ಾನ�ಂದ �ೕ�
ಆತನು ಶರ್�ಪ�ಟ್ದದ್ನು. ಆತನು ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ��ರುವದ�ಂದ, ಆತನು
�ೖ�ಾನನ �ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳು �ಾನವನ ಹೃದಯ �ಾಗೂ ಮನ�ಸ್� �ೕ�

ಬರುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅನುಭವ�ಂದ ����ಾದ್� ಮತುತ್ ತನನ್ ಜನರು ಅವ�ಗಳನುನ್
ಎದು�ಸು�ಾಗ ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡು�ಾತ್�. �ೂೕಧ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ��ಚ್ನ
�ಾ���ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 6:13; 1 �ೂ�ಂಥ 10:13 �ೂೕ��.

31-6
3:1-6 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್�. �ೕ� �ೕವರ ಮ�ಯ�ಲ್
�ೕವಕ�ಾ�ದದ್ನು, ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ ಮ�ಯ ಮಗ�ಾ�ದದ್ನು. 1
3:1 “ಆದದ�ಂದ”– ಇದು �ೕವರ �ಾಗರ್�ಾ��: ಆತನು ಅದರ ಪರ್�ಾರ
�ಾಯರ್�ಾಡಲು ಜನ�� ಮನ� ಸ�ಲ್ಸುವಂಥ ಮ��ಾಥರ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಸು�ಾತ್�
(�ೂೕ�ಾ 12:1; 1 �ೂ�ಂಥ 15:58; 2 �ೂ�ಂಥ 7:1; ಗ�ಾ 5:1; ಎ� 4:1; �ೂ�ೂ
3:1).
“�ೕವ�ರ್ೕ�ತನು”– 2:11.
“ಪರ�ೂೕಕದ ಕ�”– ��ಾವ್�ಗ�� ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಕ� ಬರುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್
ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:30).
“ಅ��ಸತ್ಲನು”– ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್�ೕ ಇ�ೂಂದು ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾತರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
“ಅ��ಸತ್ಲ�ಂದು” ಕ�ಯ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರು ಆತನು �ೂೕಕ�ೂಳ� ತನನ್
��ೕಗದ �ೕ�� ಕಳು��ದನು ಮತುತ್ ಆತನ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾ�ದನು (1:2;
�ೕ�ಾನ 6:38-39).
“ಮ�ಾ�ಾಜಕನು”– 2:17. 2
3:2 �ೕ� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇಬಬ್ರೂ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ದದ್ರು – ಸಂ�ಾಯ್ 12:7;
�ೕ�ಾನ 8:28-29; 17:4.
“ಮ�”– ಅಂದ� �ೕವರ ಮ�ಯವರು, �ೕವಜನರು. 3-4
3:3-4 �ೕ� �ೕವರ ಮ�ಯವರ�ಲ್ �ಾಗ�ಾ�ದದ್ನು, ಆದ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಅದನುನ್ ಉಂಟು �ಾ�ದವ�ಾ��ಾದ್�. ಆದದ್�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ��ಂತ
�ಚುಚ್ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್�. 5-6
3:5-6 ಮ�ಯ�ಲ್ರುವ ಮಗನು, ಮ�ಯ�ಲ್ರುವ �ೕವಕ��ಂತಲೂ ಉನನ್ತ�ಾದ
�ಾಥ್ನದ�ಲ್�ಾದ್�. �ೕ� “ನಂತರದ�ಲ್ �ೕಳ�ೕ�ಾದ” �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾ�ದನು. ಅಂದ�, ಆತನು �ೕವ�ಂದ ಬರುವ ಸತಯ್ದ ಕು�ತು ಭ�ಷಯ್ದ
ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ ಸೂ��ದನು (10:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾ� �ೕ�ದನು – ಲೂಕ 24:27; �ೕ�ಾನ 5:46. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು

�ೕ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಂದು ಬರಹ�ಾರನು �ಾ� �ೂೕ���ಾದ್�? �ೕ�ಯು ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಪರ್����ಾ��ಾದ್�; �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಕೃ��ಂದ ಕೂ�ದ
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಥ್ಪಕ�ಾ��ಾದ್�. ಬರಹ�ಾರನು ನಂತರದ�ಲ್ �ೂಸದು
ಹ�ಯದ�ಕ್ಂತ �ರ್ೕಷಠ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೂೕ���ಾದ್� (8:6-13). ಇ�ಲ್ ಆತನು �ಾಥ್ಪಕನ
��ತತ್ �ೂಸದು �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ�ದ್ಂದು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 6
3:6 “�ಾ�ೕ �ೕವರ ಮ�ಯವರು”– �ೕ� ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರ ನಡು� �ೕ�
�ಾ�ದನು; �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�ಂದ ಆತನ ಮ� ಉಂ�ಾ��, ಆ
ಮ�� ಆತ�ೕ �ರ�ಾಸ್��ಾದ್�.
“ಆದ�”– ವ 14; �ೂ�ೂ 1:23; 1 �ೂ�ಂಥ 15:2 �ೂೕ��. ಆತನ ಮ�ಯ
ಸದಸಯ್�ಾ�ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್
ಸದಸಯ್�ಾ� ಮುಂದುವ�ಯುವದು �ಂತು�ೂೕಗಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಇದು ಕ�ಸುವ�ಲಲ್.
ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ�, ನಂಬುವದನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸುವ��ೕ ಸದಸಯ್ತವ್ದ �ಜ�ಾದ
ಪ��ಾ��ಾ��. ವ 14 �ೂೕ��. ತನನ್ �ೖಯರ್ �ಾಗೂ ��ೕ�ಯನುನ್ ತಯ್�ಸುವವನು,
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವವನು ಮತುತ್ �ೕವ�ಂದ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂದುವ �ದಲು
ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ �ಾಪದ �ಾಯರ್ದ�ಲ್�ೕ �ೕ�ಸಲು �ಂ�ಾರುವವನ ಬ�ಗ್
�ೕಳುವ�ದು ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದ �ಾಯರ್�ಾ�� (10:39; �ೕ�ಾನ 10:27; 1
�ೕ�ಾನ 2:19). ದುಃಖದ �ಷಯ�ೕ�ಂದ� ಅ�ೕಕರು �ೕವರ ಮ�ಯವರಲಲ್�ದದ್ರೂ
�ಾವ� �ೕವರ ಮ�ಯವ�ಂದು �ೂಗ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. 17-19
3:17-19 ಈ ವಚನಗಳು ಮತಭರ್ಷಟ್�� �ರುದಧ್�ಾ� ಎರಡ�ಯ ಎಚಚ್��ಯನುನ್
�ೂಡುತತ್�. 7-11 ವಚನಗಳನುನ್ �ೕತರ್� 95:7-11 ವಚನಗ�ಂದ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾ��.
ಅ�ಲ್�ೕ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇ�ೕ ಸಂತ�ಯು �ಾವ� �ೕವರ ಮ�ಯವರು ಎಂದು
�ೕ��ೂಳಳ್ಬಹುದು ಆದರೂ ಅಪನಂ��ಯ ��ತತ್ �ೕವರು ನಂಬುವವ�� (ವ 19)
�ೂಡು��ಂದು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ರುವ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ �ೂಂದಲು �ಫಲ�ಾಗಬಹುದು
ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�. ಇದು ಒ�ಮ್ ನ��� ಆದದ್�ಂದ ಅ�ೕಕ ಸಲ ನ�ಯುವ
�ಾಧಯ್���. 7
3:7 “ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ೕಳುವ ಪರ್�ಾರ”– ಈ ಪದಗಳನುನ್ ಗಮ���. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ 95 �ೕ
�ೕತರ್�ಯನುನ್ ಬ�ದನು ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವ�� ಬ�ಯುವಂ� �ರ್ೕರ�ಯನುನ್
�ೕ�ದನು ಮತುತ್ ಅವನ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾ�ದನು. 9:8; 1 �� 3:16; 2 �ೕತರ್ 1:21
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಈ�ೂತುತ್”– ಈ ಪದವ� �ೂಸ �ಾರ್ರಂಭ, ಅವ�ಾಶಗಳ �ೂಸ �ನವನುನ್

ಸೂ�ಸುತತ್�. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಈ ಯುಗ ಎಂಬ�ಾ��. 2
�ೂ�ಂಥ 6:1-2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 8
3:8 “�ೂೕಪವ�ನ್�ಬ್ಸುವದು”– ��ೕ 17:1-7; �ೕತರ್� 95:8. 9
3:9 “ನಲವತುತ್ ವಷರ್ಗಳು”– ಸಂ�ಾಯ್ 14:26-35. 10
3:10 “ದುಃಖಪ�ಸುವದು”– �ೂೕಪ ಬರುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು,
ಹೃದಯವನುನ್ ಕ�ಣ �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ �ಾ� ತ�ಪ್ �ೂೕಗುವದು – ಅ�ಲಲ್ವ�
(ಮತುತ್ ಇವ�ಗಳು) �ೕವ�� ದುಃಖವನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್�.
“�ಾ�ಾಗಲೂ ತ�ಪ್ �ೂೕಗುವವರು”– ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು�ಮ�ಗಳಂ�
ಇರ�ಲಲ್ (ಅಂದ� ಆತನ ಸವ್ರ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾ� ಆತನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ –
�ೕ�ಾನ 10:27). �ೂರ� �ಾತರ್ �ೕವಜನರು ಎಂಬ �ಸರು ಅವ��ತುತ್ ಆದ� ಒಳ�
ಅವರು ಕ�ಣರು, ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವರು ಮತುತ್ �ರು��ೕಳುವವರು ಆ�ದದ್ರು. �ೕತರ್�
58:3; ��ಾಯ 1:2-3; 53:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 11
3:11 “�ೂೕಪ”– ಸಂ�ಾಯ್ 25:3 ರ�ಲ್ �ೕವರ �ೂೕಪದ ಕು�ತು �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ನನನ್ ��ಾರ್ಂ�”– ಅರಣಯ್ ಪರ್�ಾಣ ಮತುತ್ �ಾ�ಾನ್ �ೕಶದ�ಲ್ರುವ ಅವರ
�ೖ�ಗ�ಂದ ��ಾರ್ಂ� (ಧ�ೕರ್ 1:34-36; 12:9; ��ೂೕ 23:1). 12-19
3:12-19 ಬರಹ�ಾರನು �ೕತರ್� 95:7-11 ರ �ಾತುಗಳನುನ್ ತನನ್ ಸಮಯದ�ಲ್
�ಹೂದಯ್ರ ನಡು��ರುವ ಪ��ಥ್�� ಅಳವ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಾವ� ನಮಮ್
ಸಮಯದ�ಲ್ ಸ�ಗಳ�ಲ್ರುವ ಪ��ಥ್�ಗ�� ಇದನುನ್ ಅಳವ�ಸಬಹುದು. �ೕವಜನ�ಂದು
ಕ�ಯಲಪ್ಡುವವರ ನಡು��ರುವ ಅಪನಂ��� �ರುದಧ್�ಾ� ಎಚಚ್��ಯನುನ್
�ೂಡ�ಾ��. 12
3:12 “�ೂೕ��ೂ�ಳ್�”– 12:25; �ೂೕರ�ಾದ ಅಪನಂ��ಯ �ಾಧಯ್�ಯನುನ್ ಇ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹುದು;
ಇದರ
�ಷಯದ�ಲ್
ಬಹಳ
ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ರ್.
ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ ಹೃದಯವ� �ಾಪ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುತತ್�. �ಾಪ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ
ಅಪನಂ��ಯು ಮತತ್ಷುಟ್ �ಾಪ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್�. ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ ಹೃದಯವನುನ್
�ೂೕಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್, ಆದ� �ೕವಸವ್ರೂಪ�ಾದ �ೕವರ ಕ��ಂದ �ಂ�ರುಗುವ��ೕ
ಅದ�ಕ್ �ಾಹಯ್ದ ಪ��ಾ��ಾ��. �ಾನವರು �ಾ�ಾಗ�ೕ ಆದರೂ ಆತನ ಕ��ಂದ
�ಂ�ರು�ದ� ಅದ�ಕ್ �ಾರಣ ಏ�ಂದು �ಾವ� ಬಲಲ್ವ�ಾ��ದ್ೕ� – ಅವರ �ಾರಣವಲಲ್,
ಅವರ ಬು�ದ್ವಂ��, ಅವರ ಕ�� ಇ�ಾಯ್�. �ಾನವರು ಏನು �ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್
ಅವರ ಹೃದಯದ �ಥ್� ದೃಢಪ�ಸುತತ್�. �ಾ�ೂೕ 4:23 �ೂೕ��. 13
3:13 �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರನುನ್ ನಂಬುವಂ� ಮತುತ್ ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂ� �ಾಗುವಂ�

�ಾಗೂ �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ ದೂರ ಇರುವಂ� �ರ್ೖಸತ್ರು ಸತತ�ಾ� ಇತ� �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸ�ೕಕು.
ಇದು
�ೕವರ
ಹಸತ್ಗಳ�ಲ್
ಅ�ಕ�ಾ�
ಒ���
�ಾಧನ�ಾ�ರುತತ್�. �ಾಪದ ಎರಡು ಗುಣಗಳನುನ್ ಗಮ���. ಅದು �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ�
�ಾನವರ ಹೃದಯವನುನ್ ಕ�ಣಪ�ಸುತತ್�, ಮತುತ್ ಅದು ವಂಚಕ�ಾ�� (2 �ಸ 2:10).
�ಾಪವ� ತನನ್ನುನ್ �ೕವರು �ೕಳುವ �ಾ� �ಟಟ್ �ಾಯರ್ವ�ಾನ್�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ವ�ಾನ್� �ೂೕಪರ್���ೂಳಳ್ಲು ಇಷಟ್ಪಡುತತ್�. ಅದರ �ಜಗುಣ �ಷ�ಾ�ದದ್ರೂ
ಅದು ತನನ್ನುನ್ �ೕ�ನ �ಾ� �ೂೕಪರ್���ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�. ಅದು ಆ��ೂೕಗಗಳ
ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್� ಆದ� ಅದು �ೂಡುವ ಸಂಬಳದ �ಷಯದ�ಲ್ (�ೂೕ�ಾ 6:23),
ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�ರುವ �ೕವರ �ೂೕಪದ ಬ�ಗ್ �ೌನ�ಾ�ರುತತ್� (�ೂೕ�ಾ
1:18). �ಾಪವ� ಮೂರು ತರಹದ ವಂಚ�ಯ ಶ�ತ್ಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�ದುದ್ �ಾನವರನುನ್
ಕುರುಡರ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ಾಶನ�ಕ್ ನ�ಸುವ ಅಗಲ�ಾದ
�ಾಗರ್ವನುನ್ ತಲು�ಸುತತ್�. ಉ�ದ ಎರಡು ಶ�ತ್ಗ��ಾ� �� 17:9 ಮತುತ್ ಪರ್ಕ 12:9
�ೂೕ��. ಮ�ಾ ವಂಚಕ�ಾ�ರುವ �ೖ�ಾನನು ವಂಚ�� ಸುಲಭ�ಾ� ಒಳ�ಾಗುವ
�ಾನವನ
ಹೃದಯದ�ಲ್
ವಂ�ಸುವ
�ಾಪವನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾಗ,
ವಂಚ��ೂಳ�ಾಗುವ �ಾಧಯ್�ಗ�� �ಾವ �ೕ��ರುತತ್�? 14
3:14 ವಚನ 6. ಈ �ರ್�ಾಪದಗಳನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ���. �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ��ದ್ೕ� (ಭೂತ�ಾಲ – “�ಾವ� �ಾಲು�ಾರ�ಾಗು�ತ್ೕ�” ಅಲಲ್) ಒಂದು�ೕ�
�ಾವ� ಕ�ಯ ತನಕ ಆತನ�ಲ್ ದೃಢ�ಾದ ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್� (ಭ�ಷಯ್�ಾಲದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್�). ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾ�ದದ್� –
ಭ�ಷಯ್�ಾಲವ� ಭೂತ�ಾಲದ�ಲ್ ನ��ರುವ �ಜ�ಾದ ಘಟ�ಯನುನ್ ಅ���ಾಕ�ಾರದು.
ಅದು ಅದನುನ್ ದೃಢಪ�ಸುತತ್ದ�ಟ್. �ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ��ದ್ೕ��ೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ಅದು ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. ಬರಹ�ಾರನು
�ಜ�ಾದ �ೕವಜನರನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ನಂ��ಯನುನ್ ಮುಂದುವ�ಯುವ ಮೂಲಕ ಅದನುನ್
ದೃಢಪ�ಸು�ಾತ್�. ನಂ��ಯನುನ್ ��ಾ�ಸ�ಾಗುತತ್�, ಅದರ ವೃ�ತ್ಯನುನ್
ಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
ಯ�ಾಥರ್�ಾದ
��ಾವ್�ಯು
ನಂ��ಯ�ಲ್ ತನ�ರುವ
ಪ�ಶರ್ಮ�ಂದ �ೂೕಪರ್���ೂಳುಳ್ವನು. �ರ್ೖಸತ್�ಾ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ಾರ್ರಂಭವನುನ್
�ಾ�ದ� �ಾಲದು. �ಾವ� ಕ�ೕ ತನಕ ನಂಬುವದನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸ�ೕಕು. �ಜ�ಾದ
��ಾವ್�ಗಳು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಮತಭರ್ಷಟ್ರು ಇದನುನ್ �ಾಡುವ�ಲಲ್,
�ಾಕಂದ� ಅವರು ನಮಮ್�ಲ್� ಇ� ಎಂದು ನಂ�� ಯ�ಾಥರ್�ಾದ ನಂ��ಯಲಲ್

(10:35-39; �ೂೕ�ಾ 5:9-10; �ೕ�ಾನ 10:27; 17:11-12; ಲೂಕ 22:31-32; 1
�ೕ�ಾನ 2:19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 15
3:15 ಹೃದಯವನುನ್ ಕ�ಣ�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ�
�ರು��ೕಳುವದು ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ ಹೃದಯದ ಗುರು�ಾ��. 16
3:16 “ಎಲಲ್ರೂ ಅಲಲ್”– ಇಬಬ್ರನುನ್ �ೂರತುಪ��, ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನ�ಲಲ್ರೂ
(ಸಂ�ಾಯ್ 14:1-2,30).
“ಐಗುಪತ್�ೕಶ�ಂದ �ೂರಬಂದವರು”– ��ೕ 14:29-31. 17
3:17 ವಚನ 10; 1 �ೂ�ಂಥ 10:1-12; ಎ� 5:6; �ೂ�ೂ 3:6. ತನನ್ ತ��ಾ�ನ
ಇ�ರ್ಯರು ಸಹ �ೕವರ �ೂೕಪವನುನ್ ಎ�ರುಸುವ �ಾಧಯ್��� ಎಂದು ಬರಹ�ಾರನು
ಅವ�� ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕವರು ಅವ��
�ೂ�ಟ್ರುವ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ ನಂಬುವದು ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗುವದು ಬಹಳ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ತುತ್. 18-19
3:18-19 ವಚನ 11; ಸಂ�ಾಯ್ 14:11; ಧ�ೕರ್ 9:24; �ೕತರ್� 78:10-12,21,22;
ಅ�� 7:51-53. 18
3:18 “ನಂಬಲು ��ಾಕ��ದರು” – �ೕ�ಾನ 3:36 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ಅ��ೕಯ�ಾದರು”ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಇದನುನ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು. ಅ��ೕಯ�
ಮತುತ್ ಅಪನಂ�� (ವ 19) �ೂ��ೂ��ಾ� �ಾಯರ್�ಾಡುತತ್�. ಇ��ಡು �ೕವರು
�ಾಗೂ �ಾನವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾಡುವ ಪರ್��ಂದು �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ
�ೂ��ಾ�ರುತತ್�. ಇದಲಲ್� ಇವ�ಗಳು �ೂೕ� ಕಳಳ್ರಂ�ದುದ್ �ೕವರು ಎಲಲ್�ಗೂ
�ೂಡುವ ಅವ�ಾಶಗಳನುನ್ �ೂಂದುವ �ಾಗೂ ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಕದುದ್�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡಲಪ್ಟಟ್ �ಾ�ಾನ್ �ೕಶವನುನ್
ಪರ್�ೕ�ಸದಂ� ಅವರನುನ್ ತ�ದವ�. ಈಗ, ಜನರು ಪರ�ೂೕಕ ಪರ್�ೕ�ಸದಂ�
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅವರನುನ್ ತ�ಯು�ತ್�.

41-13
4:1-13 ಈ �ಾಗದ �ಯ್ೕಯ �ೕವರ ��ಾರ್ಂ�ಯ�ಲ್ �ೕರುವ�ಾ�� – ವ 1. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗಳು ಅದ�ೂಳ� �ೕರು�ಾತ್�, ಆದ� ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು
�ೕರುವ�ಲಲ್ – ವ 2,3. ಈ ��ಾರ್ಂ�ಯು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ �ಾಲದ�ಲ್ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ತುತ್
ಮತುತ್ ಅವರು ಅದ�ೂಳ� �ೕರಬಹು�ಾ�ತುತ್ – ವ 4-6. ಅವರು �ೕರ�ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ,
ಅದರ�ಲ್ �ಲವರು �ೕರ�ೕ�ೕ�ಂಬದು �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ರುವದ�ಂದ, ಆತನು

�ೕ�ೂಂದು �ನ �ಾಗೂ ಸಮಯವನುನ್ �ೕ���ಾದ್� – ವ 6-8. ಮು�ಾತ್ಯ: ಒಂದು
��ಾರ್ಂ��� ಅದ�ೂಳ� �ಾವ� ಈಗ �ೕರಬಹು�ಾ�� – ವ 9,10. ಬು�ದ್�ಾದ:
ಅದ�ೂಳ� �ೕರಲು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾ�� – ವ 11, �ಾಕಂದ�
�ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� ��ೕಚ�ಯುಳಳ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಅ��ಾವ್�ಗಳು ಅದ�ೂಳ� �ೕರದಂ�
ಸ�ಾ�ಾಲವ� ತ�ಯುತತ್� – ವ 12,13. 1
4:1 “�ೕವರ ��ಾರ್ಂ�”– ಅಂದ� ಆ�ಮ್ೕಕ ��ಾರ್ಂ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾತ್ಯ 11:28
ರ�ಲ್ �ೕ�ರುವ ��ಾರ್ಂ�. ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ ರಕಷ್�� ಸೂಚ��ಾ��.
�ಾ�ಾನ್ �ೕಶವ� ಈ ��ಾರ್ಂ�ಯ ��ಾನ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ತರ್ಣ�ಾ�� (��ೂೕ
1:18 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��).
“��ಮ್ಳ� �ಾವ�ಾದರು”– “ನ�ಮ್ಳ� �ಾವ�ಾದರು” ಎಂದು ಆತನು �ೕ�ಲಲ್.
��ಾವ್�ಗ�� ಅವರು ರಕಷ್� �ೂಂ��ಾದ್�ೂೕ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂದು ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ� �ಾಶ�ಾಗು�ತ್ೕ��ೕ ಎಂದು ಅವರು ಭಯದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ
ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಎಂದು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್ (2:15; ಲೂಕ 12:32; �ೂೕ�ಾ 8:13; 1
�ೕ�ಾನ 5:13 �ೂೕ��). ಬರಹ�ಾರನು ತನನ್ �ಷಯದ�ಲ್ �ದ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ಲಲ್
ಬದ�ಾ�
�ಲವರ
�ಷಯದ�ಲ್
�ದ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು.
�ರ್ೖಸತ್�ಂದು
�ೕ��ೂಳುಳ್ವವರು
ಅಪನಂ��
ಮತುತ್
ಅ��ೕಯ�ಯ
ಗುರುತುಗಳನುನ್
�ೂೕ�ಸುವ�ಾದ� �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು. �ಾವ� ಸಹ
ಎಚಚ್���ಂದ ಅವರನುನ್ ಗದ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�� ಬು�ದ್�ಾದಗಳನುನ್ �ೕಳ�ೕಕು –
3:13; 1 �� 5:20. 2
4:2 ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� �ಾರ�ಾದ ಶುಭ�ಾ�ರ್ ಏ�ಂದ�: �ಾ�ಾದ್ನ �ೕಶವ�
��ಮ್ದು���; �ೂೕ�� ಅದನುನ್ �ಾವ್�ೕನಪ���ೂ�ಳ್� – ಧ�ೕರ್ 1:19-21. ಈಗ
ಜನ�� �ಾರ�ಾಗುವ ಶುಭ�ಾ�ರ್ ಏ�ಂದ�: �ೕವರು �ಮ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾರ್ಂ�
�ಾಗೂ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಅವ�ಗಳನುನ್
ಪ�ದು�ೂ�ಳ್�. ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರು �ೕಶವನುನ್ �ಾವ್�ೕನ �ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್. ಈ �ೕ�
ಅವರು ತಮಮ್ ಅಪನಂ�� �ಾಗೂ ಅ��ೕಯ�ಯನುನ್ �ೂೕ��ದರು. ಜನರು ಈಗ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್� ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ �ೕವರ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್
�ಾವ್�ೕನಪ���ೂಳಳ್�
ತಮಮ್
ಅಪನಂ��ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕ���ೂಂಡ� �ಾಲದು. �ೕ���ೂಳುಳ್ವದು ನಂ���ಂ��
��ಯ�ೕಕು, ಈ �ೕ�ಯ ನಂ��ಯ ಫ��ಾಂಶವ� ��ೕಯ��ಾ�ರುತತ್�. 3
4:3 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ�ೂಂ�ೕ �ೕವರ ��ಾರ್ಂ�ಯ�ಲ್ �ೕರಲು

�ಾಗರ್�ಾ�� – �ೕವರು �ೕತರ್� 95:11 ರ�ಲ್ ಈ ��ಾರ್ಂ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�.
4-5

4:4-5 ಬರಹ�ಾರನು ಆ� 2:2 ಮತುತ್ �ೕತರ್� 95:11 (ಮ�ೂತ್�ಮ್) ಉಪ�ೕ�ಸುವ
ಮೂಲಕ �ೕವರ “��ಾರ್ಂ�” ಇ� ಮತುತ್ ಅದು ಸೃ�ಟ್ಯ �ಾರ್ರಂಭ�ಂದಲೂ ಇ�
ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. �ೕವರ ��ಾರ್ಂ�ಯು, ಆತನು ��ಾವ್�ಗ�� �ೂಡುವ ಆ�ಮ್ೕಕ
��ಾರ್ಂ�ಯ �ತರ್ಣ�ಾ��. 6-8
4:6-8 �ಾನವರ�ಲ್ �ಲವರು ಆತನ ��ಾರ್ಂ�� �ೕರ�ೕ�ಂಬದು �ೕವರ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು (��ಾರ್ಂ�ಯ �ಧ ಅಥ�ಾ �ತರ್ಣ�ಾ�ದದ್) �ಾ�ಾನ್
�ೕಶ ತಲು�ದರೂ ಆತನ ��ಾರ್ಂ��ಳ� �ೕರ�ಲಲ್. ��ೂೕಶುವ ಮೂಲಕ �ೕವರು
�ಾನವ �ೖ�ಗ�ಂದ ��ಾರ್ಂ� �ೂಟಟ್ನು (��ೂೕ 21:44; 22:4) ಆದ� ಅದು ಆ�ಮ್ೕಕ
��ಾರ್ಂ�ಯಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ �ೕವರು �ೂಸ ಸಮಯವನುನ್ �ೕ��ದನು ಮತುತ್ ಅದನುನ್
“ಈ�ೂತುತ್” ಎಂದು ಕ�ದನು. “ಈ�ೂತುತ್” ಎಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬಂ�ಾ��ಂದ ಈ
ಯುಗ 3:7 �ೂೕ��. �ೕವರು �ೂಡ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದ ��ಾರ್ಂ�ಯನುನ್
��ೂೕಶುವ�ಾಗ�,
�ೕ��ಾಗ�,
ಧಮರ್�ಾಸ��ಾಗ�,
ಇ�ೕ
ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ���ಾಗ� �ೂಡಲು ಆಗ�ಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ �ೕವರು �ೕ� ಸಮಯ ಮತುತ್
�ೕ�ೂಂದು ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ �ೕ��ದನು. 9
4:9 “ಸಬಬ್�ಂಬ ��ಾರ್ಂ�”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ “ಸಬಬ್��ೂಮ್ೕಸ್” ಸಬಬ್ತ್
“ಆಚರ�” ಅಥ�ಾ “��ಾರ್ಂ�”. ಸಬಬ್ತ್ �ಷಯದ�ಲ್ ��ೕ 20:8-11 �ೂೕ��.
�ಹೂದಯ್ರು ಸಬಬ್ತ್ �ನವನುನ್ ಮುಂದಣ �ೂೕಕದ �ಧ ಅಥ�ಾ �ತರ್ಣ ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು – “ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್�ದ್ೕ�ಂದ�, ಓ �ೕವ�ೕ,
ಇ�ೕ �ೂೕಕದ ಕತರ್�ೕ, ಮುಂಬರುವ �ೂೕಕದ �ೕ�ಯನುನ್ ನಮ� �ೂೕ�ಸು. �ೕವರು
ಅವ�� ಉತತ್���ದ್ೕ�ಂದ�, ಸಬಬ್ತ್ ಆ �ಧ�ಾ��” (�ಹೂದಯ್ �ಾಯ್�ಾಯ್ನ
ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಈ ಪದಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು). ಅವರು 92 �ೕ �ೕತರ್�ಯು
“ಸಬಬ್ತ್ �ನದ �ೕತರ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು �ಾಕಂದ� ಅದು ಮುಂಬರುವ
�ೂೕಕವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�, ಇದು ಸಬಬ್ತ್ ಆ�ತುತ್ �ತಯ್�ೕವದ ತನಕ ��ಾರ್ಂ��ಾ��”.
ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಬರಹ�ಾರನು ಸಹ ಇದ�ನ್ೕ ಇ�ಲ್ ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 10
4:10 ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ ��ಾರ್ಂ��ಳ� �ಾ�ಾಗ �ೕರು�ಾತ್�? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ತಮಮ್ ಈ �ೂೕಕ �ೕ�ತದ �ೂ�ಯ�ಲ್ �ೕರು�ಾತ್�. ಆಗ ಅವ�� ತಮಮ್ ಪ�ಶರ್ಮಗ�ಂದ
ಉಪಶಮನ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್ �ಶರ್���ೂಳುಳ್�ಾತ್�.

ಪರ್ಕ 14:13; 2 �ೂ�ಂಥ 5:8; ���ಪ್ 1:21-24 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆದ�,
ಒಂದಥರ್ದ�ಲ್, ಅವರು ತಕಕ್ ಮ�ಟ್� ಈಗ�ೕ ಅವರು ��ಾರ್ಂ�ಯ�ಲ್ �ೕರು�ಾತ್� –
ಮ�ಾತ್ಯ 11:28-29. ಈ�ನ ��ಾರ್ಂ�ಯು ಅಂ�ಮ�ಾದ ಸಬಬ್ತ್ ��ಾರ್ಂ�ಯಲಲ್,
ಬದ�ಾ� ಅದರ ಪ�ವರ್ ಅನುಭವ�ಾ��. ಇದಲಲ್� ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ
ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ಾಡುವ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ೂ�ದು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 4:4-5 �ೂೕ��). ಈ ��ಾರ್ಂ�ಯು ಈಗ
�ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ ಅಂ�ಮ�ಾದ
ಪ�ಪ�ಣರ್ ��ಾರ್ಂ�� ನ�ಸುತತ್�. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಈಗ ಈ ��ಾರ್ಂ�ಯನುನ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾರ್ರಂ�ಸ� �ೂೕದ�, ಮುಂ�ನ �ೂೕಕದ�ಲ್ ನಮ� ಸಬಬ್ತ್ ��ಾರ್ಂ�
�ಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದು �ಶಚ್ಯ�ಾ��. 11
4:11 ಮ�ಾತ್ಯ 11:12; ಲೂಕ 13:24; 2 �ೂ�ಂಥ 13:5; 2 �ೕತರ್ 1:10 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ�ಲಲ್ರೂ ನಮಮ್�ಲ್ ಮತುತ್ ಇತರರ�ಲ್ ಅ��ೕಯ� �ಾಗೂ
ಅಪನಂ�� �ಾ���ೂಳಳ್ದಂ� ಎಚಚ್ರ�ಾ��ೂೕಣ ಮತುತ್ ನಂ���ಂದ ಗು� ಮುಟಟ್ಲು
ಪರ್ಯ�ನ್�ೂೕಣ. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ರುವ ��ಾರ್ಂ� ಈಗ ನಮಮ್�ಲ್�
ಮತುತ್ �ಾವ� ಆತನ �ೂಗವನುನ್ �ೂತುತ್�ೂಂಡು ಮುಂ� �ಾಗು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್
ದೃಢಪ���ೂಂಡು
ಅಂ�ಮ
��ಾರ್ಂ�ಯ�ಲ್
�ೕರು�ತ್ೕ�ಂದು
ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ೂೕಣ.
“ಪರ್�ಾಸಪ�ೂೕಣ”– �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ ರಕಷ್� �ೂ�ಯುವ�ಂದು ಅವನು
�ೕಳು�ತ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಸತತ ಪರ್ಯತನ್ದ ನಂ��� ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� (3:14). 12-13
4:12-13 ಬರಹ�ಾರನು “ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ �ಟಟ್ ಹೃದಯವ�”, “�ಾಪದ
ವಂಚ��ಂದ ಕ�ಣ�ಾ�ರುವ” ಹೃದಯವ� (3:12-13), �ೕವ�� ಮ��ಾ�ರಲು
�ಾಧಯ್�ೕ ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� ಆಂತಯರ್ದ
ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಳ�� ತರುತತ್� ಮತುತ್ ತನನ್ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೂ�ಟ್ರುವ �ೕವರು �ಾರನುನ್
��ಾರ್ಂ�� �ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾರನುನ್ �ೂರ� ಇರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಚ�ಾನ್�
ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್�. 12
4:12 “ಸ�ೕವ�ಾದದುದ್, �ಾಯರ್�ಾಧಕ�ಾದದುದ್”– 1 �ೕತರ್ 1:23. ��� ಯ�ಲ್
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ “ತವ್�ತ” ಎಂಬ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ ಕೂಡ�ೕ �ಾಯರ್
�ಾಡುವದು ಎಂಬದಲಲ್ ಬದ�ಾ� “ಸ�ೕವ�ಾದದುದ್” ಎಂಬ�ಾ��.
“ಕ�ತ್”– ಎ� 6:17; �� 23:29 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 13

4:13 “ಆತನ ದೃ�ಟ್�”– 2 ಪ�ವರ್ 16:9; �ೕತರ್� 14:2; 90:8; 139:1-12; ��
23:24; ಮ�ಾತ್ಯ 6:4.
“�ಕಕ್ ಒ�ಪ್ಸ�ೕಕು”– ಮ�ಾತ್ಯ 12:36; ಅ�� 17:31; �ೂೕ�ಾ 14:12; ಪರ್ಕ
22:12. 14
4:14 ಬರಹ�ಾರನು 2:17 ರ�ಲ್ ಪ�ಚಯಪ��ದ �ಷಯ�ಕ್ ಮ�ತ್ �ೂೕಗು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� – �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ಬು�ದ್�ಾದಗಳು ಮತುತ್
ಎಚಚ್��ಗ�� �ಲವ� ��ಾಮಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ 10:18 ರ ತನಕ ಈ �ಷಯದ�ಲ್�ೕ
ಮುಂದುವ�ಯು�ತ್�ಾದ್�.
“�ರ್ೕಷಠ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು ನಮ��ಾದ್�”– ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ರುವ �ಾನವ��
�ಾಜಕನ ಅವಶಯ್ಕ� ಇ� ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� – ತಮ�ಂತ �ೕವ��
ಹ�ತ್ರದ�ಲ್ರುವವರು �ಾರೂ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವರ ಮುಂ�
ಪರ್���ಸುವರು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. ಭೂ�ೂೕಕದ
�ೕ�ರುವ ಪರ್��ಂದು ಧಮರ್ದ�ಲ್ಯೂ ಈ ಆ�ೂೕಚ�ಯು ದೃಢ�ಾ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ ಬರುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ� �ಹೂದಯ್ರು 1400 ವಷರ್ಗಳ �ಾಲ
�ಾಜಕರು ಮತುತ್ ಮ�ಾಯಜಕರನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ರು. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಂ�ಾಲಕ�� ಕ�ಣ್� �ಾಣುವಂಥ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು ಇಲಲ್, ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ನಂಬ� ಇದದ್ �ಹೂದಯ್ರು, ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅವ�� ಕ�ಣ್� �ಾಣುವ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು
�ಾರೂ ಇಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ, ಅವ�� �ಾರೂ ಇಲಲ್�ೕ ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�
ಅಂದು�ೂಳು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಬರಹ�ಾರು ತ�ಾಪ್�ರುವ
ಈ
�ೕ��ಯನುನ್
�ರಸಕ್�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
��ಾವ್ಸವ�ನ್�ಟ್ರುವವ��
�ಾಧಯ್�ಾದ
�ರ್ೕಷಠ್
ಮ�ಾ�ಾಜಕ��ಾದ್�
–
�ೕವಕು�ಾರ�ಾ�ರುವ ಆತ�ೕ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು. ಆತನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಇಲಲ್ ಮತುತ್
ಎಲಲ್�ಗೂ �ಾ�ಸುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ �ಷಯ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಅ�ಾನುಕೂಲ� ಇಲಲ್-ಇದ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾದ�ಾದ್��. �ಾಕಂದ� ಆತನು ಆ�ಾಶಮಂಡಲವನುನ್ �ಾ� ಉನನ್ತದ�ಲ್ರುವ
�ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�� �ೂೕ��ಾದ್�. ಆತನು ಅ�ಲ್ರುವದ�ಂದ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ
ಮ�ಾ�ಾಜಕನು ಜನರನುನ್ �ೕವ�ದು�ನ�ಲ್ ಪರ್���ಸುವದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� ಅವರನುನ್
ಪರ್���ಸು�ಾತ್�. ಈ ಸತಯ್ದ ಅ�ವ� ಇಲಲ್� ಇರುವದ�ಂದ ಜನರು ಎ�ಾಲ್
ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಾನವ �ಾಜಕತವ್ದ ಬಂಧನ�ೂಳ� ��ಕ್�ೂಂ��ಾದ್�. ಆದದ್�ಂದ�ೕ
ಬರಹ�ಾರನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕನ�ಾನ್� ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ಆತನು
ತನನ್ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ ಎಷುಟ್ ಯುಕತ್�ಾ� �ೂಂ��ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು

ಬಹಳ ಶರ್ಮಪ�ಟ್�ಾದ್�.
“�ೕ�ರ�ಾ� . . . �ಾವ�”– 3:1; 4:1. �ಾವ� ಅಳವ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ �ಾರಣ�ಂದ
�ೕವರು ತನನ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ನಮ� ��ಸು�ಾತ್�. 15
4:15 “ಅನು�ಾಪ�ಲಲ್ದವನಲಲ್”– �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್ ತನನ್ ಜನ��ಾ�
�ಾಜಕತವ್ವನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು ಇದು ಒಂದು �ಾರಣ�ಾ��. ಆದಶರ್�ಾ�ರುವ �ಾಜಕನು
ತನನ್ ಜನರ ಬಲ�ೕನ�ಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್
ಬಲಲ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್� �ಾಗೂ ಅನು�ಾಪ�ಂದ ಅವರನುನ್ �ೕವ�� ಒ�ಪ್ಸು�ಾತ್� –
5:1-2; ��ೕ 28:29 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ಾಗದ�ಲ್ರುವ �ಾಜಕ��ಂತಲೂ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�.
“ನಮಮ್ �ಬರ್�ಾವ�ಥ್”– ಪರ್��ಬಬ್ರ�ಲ್ಯೂ ಇ�ಲಲ್ವ�ಗ��ಂತ ��ಚ್ನ
�ಾಯರ್ಗಳು ಇ�. ಮ�ಾತ್ಯ 26:41; �ೂೕ�ಾ 7:18; 8:26; 1 �ೂ�ಂಥ 2:3; 2
�ೂ�ಂಥ 12:5,9; ಗ�ಾ 5:17.
“�ೂೕಧ�� ಗು��ಾದನು”– 2:18; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10. ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ನಮ�
ಕರು�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾನವ�� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
�ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಎದು��ದನು. ಆತನು �ಜ�ಾದ �ಾಂಸ ಮತುತ್ ರಕತ್,
�ಜ�ಾದ �ಾನವ ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು – 2:14. �ೕವ�� �ೕ�ದವ�ಲಲ್��
�ರುದಧ್�ಾ� �ೖ�ಾನನು �ೕ� �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು
ಅನುಭ��ಂದ ��ದು�ೂಂಡನು. ಆತನು ನಮ� ಮತುತ್ ನಮಮ್ ನಂ��� �ರುದಧ್�ಾ�
�ೖ�ಾನನು ತರುವ �ೂೕರ�ಾದ ದುಷಟ್ ಶ�ತ್ಗಳನುನ್ ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್�.
�ೖ�ಾನನು �ೕಸುವ ಪರ್��ಂದು ಅ�ನ್�ಾಣವನುನ್ ಆತನು ಎದು���ಾದ್�. ಆದರೂ
ಆತನು “�ಾಪ �ಾತರ್ �ಾಡ�ಲಲ್”. ಇದರ ಅಥರ್ ಆತನು ಎಂ�ಗೂ �ಾಪ �ಾಡ�ಲಲ್
ಬದ�ಾ� �ೂೕಧ� ಎದು�ಾಗು�ಾಗ��ಾಲ್ ಜಯ�ೕಲ�ಾಗು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಎಂಬ�ಾ��.
ಅಥ�ಾ ಇದ ಅಥರ್ ಆತನ�ಲ್ �ಾಪದ ಸವ್�ಾವವ� ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ��. ಖಂ�ತ�ಾ�,
ಎರಡೂ ಸತಯ್�ಾ�� (2:17 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ಾಪದ ಸವ್�ಾವ�ೕ ಇಲಲ್�
ಇರುವವ�� �ೂೕಧ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುವ �ಾಧಯ್����ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇ�. ಆ�
3:1-6 �ೂೕ��. �ಾ��ೕ 2 �ೕತರ್ 2:4; ಯೂದ 6 ಸಹ �ೂೕ��. �ಜ�ಾ�
�ೕಳುವ�ಾದ�, �ಾಪ�ಲಲ್ದ ವಯ್�ತ್ �ೂೕಧ�� ಒಳ�ಾಗ� ಇರು�ಾಗ �ೂೕಧ�ಯ ಶ�ತ್�
ಪ��ರ್�ಾ� ಒಳ�ಾಗು�ಾತ್�, ಅದು �ಾಪ�ರುವ ವಯ್�ತ್ ಒಳ�ಾಗುವ �ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ
ಇರುತತ್�. 16

4:16 “ಕೃ�ಾಸನ”– �ೕವರ �ಂ�ಾಸನ ಆತನು ಅದರ �ೕ� ಕು�ತು ಇ�ೕ �ೂೕಕದ
�ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡು�ಾತ್�. ನಮಮ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆತನ
ಪಕಕ್ದ�ಲ್ ಅದರ �ೕ� ಕೂ��ಾದ್� – 1:3; ಪರ್ಕ 3:21. ನಮಮ್ �ಾಪಗ��ಾ� ಆತನು
ಅ�ರ್�ರುವ ಯಜಞ್�ಂದ ಈಗ ಕೃ�ಯು ಆ�ವ್� �ಾಡುತತ್��. �ೂೕ�ಾ 5:21; 6:14
�ೂೕ��. ನಮ� �ೕ�ಾ�ರುವ ಎಲಲ್ವ�ಗ��ಾ� �ಾವ� �ೕವರ ಬ�� �ೂೕಗ�ೕ�ಂದು
ಆತನು �ಾ�ೕ ನಮ� �ೕ��ಾದ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 6:9-13; 7:7-10; �ೕ�ಾನ 16:23-24.
ಕರು� ಮತುತ್ ಕೃ� ನಮ�ರುವ �ೂಡಡ್ ಅವಶಯ್ಕ�ಗ�ಾ��. �ಾಪವನುನ್ ಎದು�ಸಲು
ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� �ಾಪ�ಕ್ ಒಳ�ಾ�ದದ್� ಕಷ್�ಾಪ� �ೂಂದಲು �ಾವ�
ದೃಢ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಕೃ� ನಮ� �ೂಡುವ ಬಲ ನಮಮ್�ಲ್ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾವ� ನಮಮ್
ಬಲ�ೕನ�ಗ�ಂದ �ೂೕತು�ೂೕಗು�ಾಗ ನಮ� ದ� �ಾಗೂ ಕರು� �ೕಕು. �ಾವ� ಇ�ೕ
�ೂೕಕದ �ಂ�ಾಸನ�ದು�� ಬರುವದ�ಂದ, ನಮ� �ೕ�ಾ�ರುವದನುನ್ �ೕವರು
�ೂಡುವದ�ಂದ �ಾವ ಶ�ತ್ಯೂ ಅದನುನ್ ತ�ಯ�ಾರದು ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ರ�ೕಕು.
ಅದು ಕೃ�ಯ �ಂ�ಾಸನ�ಾ�ರುವದ�ಂದ ನಮ� �ೕ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಆತನು �ೂಡು�ಾತ್�
ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ತ್� (���ಪ್ 4:19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ಆತಮ್��ಾವ್ಸ�ೂಂ�� ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ೕ�ಸಲು ಮತುತ್ ನಂ���ಂದ ಆತನ ಬ�� ಬರಲು
ನಮ� ಇನುನ್ ಎಷುಟ್ ಸತಯ್ �ೕಕು?

51-10
5:1-10 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್�ಂಬ �ಷಯವನುನ್ ಆತನು
ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 1-4 ವಚನಗಳು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ನಡು��ರುವ ಒ�ಳ್ಯ
ಮ�ಾ�ಾಜಕನ ಅಹರ್�ಗಳನುನ್ ��ಸುತತ್�. 5-10 ವಚನಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಈ
ಅಹರ್�ಗ�� ಎಂದು �ೂೕ�ಸುತತ್�. 1
5:1 “ಪರ್��ಬಬ್”– �ೕ� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ನಡು�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ�ಲ್ದದ್ �ಾ�ರ್ಕ ಪದದ್�ಯನುನ್ ಆತನು ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 2
5:2 “�ಾನ�ಲಲ್ದವರು”– �ಾಜಕ 4:2; 5:17; ಸಂ�ಾಯ್ 15:28. �ಾಜಕನು ಅಂಥ
ಪರ್ಕರಣಗಳ�ಲ್ ಬು�ದ್ವಂ���ಂದ ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ನು. ಆದ� �ೕ�ಂದು
ಅಹಂ�ಾರ�ಂದ �ಾಪ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್�ಂದ �� �ೂೕರ�ಾ�ರು�ಾತ್ ಇತುತ್ – 2:2;
ಸಂ�ಾಯ್ 15:30-36. 3
5:3 “ತನ�ೂೕಸಕ್ರ �ಾಪ��ಾರ�ಾಥರ್�ಾದ ಯಜಞ್ಗಳು”– �ಾಜಕ 16:3-6. ಇತರರ
�ಾ� ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು ದುಬರ್ಲ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗ��

ಒಳ�ಾಗುವವ�ಾ�ದದ್ನು.
�ದಲ�ಯ
ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾದ
ಆ�ೂೕನನ
ಬಲ�ೕನ�ಯನುನ್ ��ೕಚನ�ಾಂಡ 32 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೂೕ��.
“ಜನ��ೂೕಸಕ್ರ”– �ಾಜಕ 16:15-16,32-34. 4
- 5:4 ��ೕ 28:1. 5
- 5:5 1:5; �ೕತರ್� 2:7. 6
5:6 ವಚನ 10; 6:20; 7:17. �ೕತರ್� 110:4 �ೂೕ��. �ೕತರ್ 110 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಕು��ಾದ ಪರ್�ಾದ��ಾ��, 5 �ೕ ವಚನದ “ಮಗನು”. ತಂ��ಾದ �ೕವರು
ಆ�ೂೕನನನುನ್ �ೕ��ದ �ಾ� ಆತನನುನ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕನ�ಾನ್� �ೕ��ದನು.
“��ಕ್��ೕಕನು”– 7 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 7-9
5:7-9 ಮ�ಾ�ಾಜಕ��ರ�ೕ�ಾದ ಇತ� ಗುಣಗಳೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ದದ್ವ�
ಎಂಬದನುನ್ ಬರಹ�ಾರನು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅ�ೕ�ಂದ� – ಜನ�� “ಕರು�ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸುವ” �ಾಮಥಯ್ರ್. ಆತನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅನುಭ��ದ ಶರ್�ಗಳ ��ತತ್ ಈ
�ಾಮಥಯ್ರ್ವ� ��ಧ್� ಬಂ�ತು. ಆತನು ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಇತ� �ಾಗಗಳ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ�, ಜನರನುನ್ �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್ (ವ 1; 7:25; 9:24)
ಮತುತ್ �ಾಪಗ��ಾ� ಯಜಞ್ವನುನ್ ಅ�ರ್ಸು�ಾತ್ (7:27; 8:3; 9:11-12; 10:28;
10:10,14) ತನನ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಗಳನುನ್ �ೕ� ��ಾ��ದನು ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�.
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5:7 “�ಾರ್ಥರ್� ��ಾಪ�ಗಳು”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರು�ಾಗ
�ಾರ್ಥರ್�ಯ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 14:23; ಲೂಕ 5:16). ಆದ� ಬರಹ�ಾರನು
ಇ�ಲ್ ಆತನು ಮರಣವನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾದ ಸಮಯವನುನ್
ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಆತನು ಬಹು�ೕಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಸ್ೕಮ�
�ೂೕಟದ�ಲ್ ಕ�ದ ಸಮಯವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅ�ನ್ಸುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
26:36-46; �ಾಕರ್ 14:32-42; ಲೂಕ 22:39-46). ಆತನು ಅ�ಲ್ ಮರಣದ ಅಂ��
ಬಂದದದ್�ಂದ ದುಃಖ�ಂದ ತುಂ�ದದ್ನು. ಆತನು ಬಹಳ �ೕದ�ಯ�ಲ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ
�ವರು ರಕತ್ದ ಹ�ಗಳಂ�ದದ್ವ�. ಮತುತ್ �ೕವರು ಆತನನುನ್ ಬಲಪ�ಸಲು �ೕವದೂತನನುನ್
ಕಳು��ದನು. ಇ�ಲಲ್ವ� �ೂೕಧ�ಯ �ೂೕರ�ಾದ ಸಮಯ ಮತುತ್ �ಾ�ೕ�ಕ
ಬಲ�ೕನ�ಯ ಅನುಭವದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 13:4 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). ಇದಲಲ್� ಆತನು ಗ�ಟ್�ಾ� ಕೂಗು�ಾತ್ ಕ�ಣ್ೕ�ಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು.
“ಮರಣ�ಕ್ ತ�ಪ್� �ಾ�ಾಡ ಶಕತ್�ಾ�ರು�ಾತನು”– �ೖ�ಾನನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
��ಸ್ಮ� �ೂೕಟದ�ಲ್ �ೂಲಲ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ದದ್ನು ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ನುನ್

ಅ�ಲ್ಂದ ��ಸುವಂ� ಮತುತ್ �ಾಪ ಪ��ಾರಕ ಯಜಞ್�ಾ� �ಲು�ಯ �ೕ� �ಾರ್ಣ
�ೂಡಲು ಬಲಪ�ಸುವಂ� �ಾರ್�ರ್ಸು�ತ್ದದ್ನು ಎಂದು �ಲವ� �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಾರರು
�ೕಳು�ಾತ್�. ಆದ� ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇಂಥ �ಾವ �ೂೕಧ�ಯೂ ಇಲಲ್. ಇನುನ್
�ಲವರಂತೂ ಆತನನುನ್ ತನನ್ನುನ್ �ಲು�ಯ ಮರಣ�ಂದ ತ�ಪ್ಸುವಂ� �ಾರ್ಥರ್�
�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್�. ಇದು ಸತಯ್ವಲಲ್. �ಾನು ತನನ್ �ಾರ್ಣ
�ೂಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್��ೕ ಬಂ�ರುವದು ಎಂಬದು ಆತ�� ��ಾನ್� ���ತುತ್
(ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; �ೕ�ಾನ 10:17-18). ಈ �ಾಯರ್�ಾಕ್� ಆತನನುನ್ ತನನ್ನುನ್
�ೕವ�� ಸಮ�ರ್�ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 16:21; �ೕ�ಾನ 12:27-28). ಇದಲಲ್�
ಬರಹ�ಾರನು �ೕ�ರುವ�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾರ್ಥರ್�ಯು “�ೕಳಲಪ್�ಟ್ತು”–
ಅಂದ�, ಆತನ �ಾರ್ಥರ್�� ಉತತ್ರ ��ಕ್ತು. ಇದಲಲ್� �ಲು�ಯ ಮರಣ�ಂದ ಆತನು
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್�ಲಲ್ ಎಂಬದು ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ ��ದ�, ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ಅದ�ಾಕ್�
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ�ಲಲ್. ಅತಯ್ಂತ ಯುಕತ್�ಾದ �ವರ� ಏ�ಂದ�: �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ತಂ��ಾದ �ೕವ�� �ಾನು ಸತತ್ ನಂತರ ತನನ್ನುನ್ ಮರಣದ ರಂಗ�ಂದ ��ಸುವಂ�,
ಅಂದ� ಮರಣವ� ಆತನನುನ್ ���ಟುಟ್�ೂಳಳ್ದಂ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದನು (ಅ�� 2:24);
�ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, �ೕವರು ಆತನನುನ್ ಮರಣ�ಂದ ಎ�ಬ್ಸುವಂ�
�ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದನು. �ೕತರ್� 22:15-21 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ�� (19-21
ವಚನಗಳು ಆತನು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಕ್ �ಾ�ದ �ಾರ್ಥರ್� ಎಂದು �ೂೕರುತತ್�). ಆದ� ಆತ��
�ೕವರು ಆತನನುನ್ ಎ�ಬ್ಸುವ�ಂದು �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್�ೕ? ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್ ಆತನು �ಾ�
�ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದನು? �ೕವರು ಆತನನುನ್ ಎ�ಬ್ಸುವಂ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದನು ಎಂಬದು
ಆತ�� ���ತುತ್ (�ೕತರ್� 16:10). ಆದ� ಇದು �ಾರ್ಥರ್�ಯ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�� – ತನನ್ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್
�ರ�ೕ�ಸುವಂ� �ೕವರನುನ್ �ೕ��ೂಳುಳ್ವದು (�ೕ�ಾನ 17; �ಾ� 10:2-19
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಮತುತ್ 2 �ೂ�ಂಥ 5:21 ರ �ೕಕರ�ಾದ ಅನುಭವ�ಂದ
ಕೂ�ದ “�ಾ�ರ್ಯನುನ್” (ಮ�ಾತ್ಯ 26:39) ಮತುತ್ ತನನ್ �ೕ� ಬರ��ಕ್ದದ್ ಕತತ್�ಯ
ಸಮಯವನುನ್ (ಲೂಕ 22:53) ಎದುರು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದದ್�ಂದ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕದ��ೂಳ�ಾ� ಕ�ಣ್ೕ��ಂದ �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದನು. ಮತುತ್ �ೕವರು ಆತನ
�ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ �ೕ�ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 28:6). ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ ಆತನ “ಭ�ತ್” ಅಥ�ಾ
“ಭಯ�ಾ��” (ಇದನುನ್ ಈ �ೕ��ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹು�ಾ��, ಇದರ ಅಥರ್
�ೕವರ�ಲ್ ಭಯಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು – ��ಾಯ 11:2; ಆ� 20:11; �ೕತರ್�
34:11-14; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). 8

5:8 “��ೕಯ�ಯ ಅಥರ್ವನುನ್ ಕ�ತು�ೂಂಡನು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಆತನು ಒಂದು
�ಾಲದ�ಲ್ ಅ��ೕಯ�ಾ�ದದ್ನು ಆದ� ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ��ೕಯ�ಯನುನ್ ಕ�ತು�ೂಂಡನು
ಎಂಬದಲಲ್.
ಅ��ೕಯ�ಯು
�ಾಪ�ಾ��
ಮತುತ್
ಆತನು
ಒ�ಮ್ಯೂ
ಅ��ೕಯ�ಾಗ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 4:34; 6:38; 8:29; ���ಪ್ 2:6-8; 1 �ೕತರ್
2:21-22). ಆದ� ಆತನು �ಜ�ಾದ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ��ೕಯ�, ಸವ್-��ಾಕರ�
ಮತುತ್ �ೂೕಧ� �ಾಗೂ ಶರ್�ಗಳು ಅಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಂಡನು. ಮತುತ್
“�ಾ�ರ್�ಂ��”(ಮ�ಾತ್ಯ 26:39) ಮು�ಾಮು��ಾ� ��ೕಯ� ಸುಲಭವಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್ ಅನುಭವ�ಂದ ಆತನು ಕ�ತು�ೂಂಡನು. 9
5:9 “��ಧ್� ಬಂದನು”– ಆತನ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ ಏ�ೂೕ �ೂೕಷ�ತುತ್ ಅದನುನ್
ಸ�ಪ�ಸ�ೕ�ಾ�ತು ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್. 2:10 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ನಮಮ್
ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾಗಲು ಸೂಕತ್�ಾ� �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವ ಸಲು�ಾ� �ೕವರು ಆತನನುನ್
ಶರ್�ಗ�� ಒಳಪ��ದನು. ಈ ��ಾನ�ಲಲ್� �ೂೕ�ದದ್� ಆತನು ನಮ� ಅವಶಯ್�ರುವ
�ಾ� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ�ರಲು ಆಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್.
“ತನ� ��ೕಯ�ಾಗುವವ�ಲಲ್��”– ಈ �ಾಕಯ್ (ಮತುತ್ ಇದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�ರುವ
�ಾಕಯ್ಗ�ಾದ �ೕ�ಾನ 3:36; ಅ�� 5:32; 2 �ಸ 1:8 ರ �ಳ�ನ�ಲ್) ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�ಾಗಲು ��ಾಕ�ಸುವವ�� ರಕಷ್� �ೂ�ಯುವ�ಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸಲು
�ಾಧಯ್�ೕ? ರಕಷ್�ಯು �ರ್�ಗ�ಂದ �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೌಲನು ಕ��ರುವ
��ೕಯ�ಯ ನಂ���ಂದ (�ೂೕ�ಾ 1:5) �ೂ�ಯುತತ್� ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್.
ಕೃ� ನಮ� ��ೕಯ�ಾಗಲು �ೕ�ಾದ ನಂ�� �ಾಗೂ ಹೃದಯವನುನ್ �ೂಡುತತ್� (ಎ�
2:8-9). ಅ�� 22:10 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 11-14
5:11-14 ಬರಹ�ಾರನು ಮ�ೂತ್ಂದು ಬು�ದ್�ಾತು ಮತುತ್ ಎಚಚ್��ಯನುನ್
�ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅದು 6:12 ರ�ಲ್ �ೂ��ೂಳುಳ್ತತ್�. ಇದು �ಂ�ಾರುವದರ
�ರುದಧ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಎಚಚ್���ಾ�� (6:6). ಆತನು �ಲವ� ಇ�ರ್ಯ �ರ್ೖಸತ್ರ
�ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಳವ�� ಆಗ� ಇರುವದನುನ್ ಗಮ�� ಈ ಎಚಚ್��ಯನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್�. 12-14
5:12-14 ಇದು �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� ಇಂದು ಬಹು�ೕಕ ಸ�ಾ�ಾಲಕ, �ೂೕಧಕ ಮತುತ್
�ೌ�ಾ�ರ್ಕ �ಾಡುವ ಆ�ೂೕಪ�ಾ��. ಅ�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್ರು, ಹಲ�ಾರು ವಷರ್ಗ�ಂದ
�ರ್ೖಸತ್�ಾ�ದದ್ರೂ ಈಗಲೂ �ಾಲನುನ್ ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾಲು ಕು�ಯಲು
�ಾತರ್�ೕ ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್�, ಅಂದ�, ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಕು��ಾ�ರುವ ಸರಳ�ಾದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್
ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು ಸು�ಾ�ಾರ್ ಕೂಟಗಳ�ಲ್ �ಾ��ಾಗು�ಾತ್� ಮತುತ್

ಸತಯ್�ೕದ ಅಧಯ್ಯನದ ಕೂಟಗ�ಂದ ದೂರ ಉ�ಯು�ಾತ್�. ಇದಲಲ್� �ಾರ್ಥ�ಕ
ಸತಯ್ಗಳೂ ಅವ�ಂದ �ಾ�ರುವ �ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� ಆದದ್�ಂದ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅವ�� ಮ�ತ್
ಕ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ� ಇಲಲ್. 12
5:12 “ಗ�ಟ್�ಾದ ಆ�ಾರ”– ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಆತ�� ಸಂಬಂ��ದ ಇತ� ��ಾಧ್ಂತಗಳ �ಷಯ�ಾ�ರುವ ಗಂ�ೕರ�ಾದ
�ೂೕಧ�ಗಳು. �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ ಆಳ�ಾದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ��ಯಲು ��ಾಕ�ಸುವದು
ಪ�ಪಕವ್��ಲಲ್� ಇರುವದನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. �ಾ��ೕ 1 �ೂ�ಂಥ 3:1-4 �ೂೕ��.
13

5:13 “�ೂೕಧ�ಯ�ಲ್ ಅನುಭವ ಇಲಲ್� ಇರುವದು”– ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ�ಲ್
ಕೂ�ನಂ�ರುವವರು �ೕ�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್�, ಆದ� ಅದನುನ್
ತಮಮ್ �ೕ�ತಗ�� ಅಳವ���ೂಳಳ್ಲು �ೕ�ಾದ �ೌಶಲಯ್ ಅಥ�ಾ ಅನುಭವ ಅವ��
ಇರುವ�ಲಲ್.
“�ೕ��ಾಕಯ್”– ಇದು ಸಹ 12 �ೕ ವಚನದ ಗ�ಟ್�ಾದ ಆ�ಾರದ ಅಥರ್ವ�ನ್ೕ
�ೂಡುತತ್�. �ೌಲನು ಪ�ಪಕವ್�ಯುಳಳ್ ��ಾವ್�ಗ�� ಕ��ದ “�ಾನದ” ಅಥರ್ವ�ನ್ೕ
ಇದು �ೂಡುತತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 2:6-10). 14
5:14 “�ಾರ್ಯಸಥ್ರು”– ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ�� ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ�ಲ್
ದೃಢ�ಾ� ���ರುವವರು. �ಲ���ಮ್ �ಟಟ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯದು �ಾಗೂ ಸ� ಮತುತ್
ತಪ�ಪ್ಗಳ ನಡು��ರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಕಂಡು��ಯುವದು ಕಷಟ್�ಾ�ರುತತ್�. ಅದ�ಕ್
ಸ��ಾದ “ತರ�ೕ�”ಇರ�ೕಕು, �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ರುವ ಆಳ�ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ ಕ�ಯಲು
ಪ�ಶರ್ಮ �ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ನಮ�ದು�ಾಗುವ ಪ��ಥ್�ಗ�� ಅಳವ���ೂಳುಳ್ವ
�ಾಮಥಯ್ರ್�ೕಕು. ಇದರ ಅಥರ್ ಸತತ ಪ�ಶರ್ಮ, ಅಧಯ್ಯನ �ಾಗೂ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ.
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಕೂಸುಗ�ಾ�ರುವವರು, ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಳವ�� �ಾ�ಸಲು ಕ�� ಸಮಯ
�ಾಗೂ ಅವ�ಾಶಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ಅವರು �ೕವರ �ಷಯಗಳ�ಲ್
��ಯಲು �ಾವ��ೕ ಪ�ಶರ್ಮಗಳನುನ್ �ಾಕದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�.

61
6:1 “ಪ�ಪ�ಣರ್�”– ಅಥ�ಾ “ಪ�ಪಕವ್�” ಅಥ�ಾ “ಪ�ಣರ್ �ಳವ��” – 5:14; ಎ�
4:13-15.
“ಅ�ಥ್�ಾರ”– ಅ�ಥ್�ಾರ ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ಲಲ್.
ಆತನು �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ರುವ �ಹೂದಯ್�� ಬ�ಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆತನು ಬಹುಶಃ ಅವರು

�ಹೂದಯ್�ಾ��ಾದ್ಗ �ೂಂ��ೂಂ�ದದ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ಅ�ತ್�ಾರದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು. ಅಥ�ಾ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಯುಗ�ಾಕ್� ಅ��ಸತ್ಲರು
�ಾ�ರುವ �ೂಸ ಅ�ತ್�ಾರದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು. ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್
ಸಂ�ೕಹವ�ಳಳ್�ಾದ್�� �ಾಕಂದ� ಆತನು ಇ�ಲ್ ��ಯಪ��ರುವ ಆರು �ಷಯಗಳ�ಲ್
ಒಂದು ಸಹ ಯುಕತ್�ಾ� �ರ್ೖ�ತ್ೕಯವಲಲ್; ಎಲಲ್ವ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
�ಾಕ�ಾ�ರುವ ಅ�ತ್�ಾರ�ಕ್ ಸುಲಭ�ಾ� �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವವ�ಗ�ಾ��.
“ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ . . . �ೕವರ�ಲ್ ನಂ��”– ಬರಹ�ಾರನು “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ���ಡುವದು” ಎಂಬ�ಾ� ಬ�ಯ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�
�ರ್ೖ�ತ್ೕಯ ಅ�ತ್�ಾರದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರುವ�ಾದ� ಇದನುನ್ ��ಸ�ಾ�ರುವ �ೕ�
ಬಹಳ ಅಪ��ತ��ಸುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 3:3 ರ�ಲ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��). 2
6:2 “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನಗಳು – ಬಹುವಚನವನುನ್ ಗಮ���. ಒಂದು�ೕ� ಆತನು �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇರುವ�ಾದ� ಏಕವಚನವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್
ಇದದ್ನಲಲ್�ೕ? ಎ� 4:5 �ೂೕ��. “ಶು��ಾ��ೂಳುಳ್ವದು” ಇ�ಲ್ ಯುಕತ್�ಾದ ಮತುತ್
ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ�ರುವದು ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
��ಧ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಶು��ಾ��ೂಳಳ್�ಾಗು�ತ್ತುತ್ – ��ೕ 29:4; 30:19-21; �ಾಜಕ
11:25; 13:6; 14:8; 16:26; 17:16; ಸಂ�ಾಯ್ 8:17; 19:18.
“ಹ�ಾತ್ಪರ್�”– ಇದನೂನ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು – ಸಂ�ಾಯ್ 8:10;
27:18; ��ೕ 29:10; �ಾಜಕ 1:4.
“ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ”– (�ಾ� 12:2; ��ಾಯ 26:19; �ೕತರ್� 16:10), ಮತುತ್
“�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್” (�ೕತರ್� 9:8; 82:8; �ಾ� 7:9-10; �ೕ�ೕಲ 3:12) ಇವ�ಗಳೂ ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್�. ಆದರೂ, �ಲವ� ಪಂ�ತರು ಈ �ಷಯಗಳನುನ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ�
�ಾಣುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಬರಹ�ಾರನ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ “�ೕವರ�ಲ್ ನಂ���ಡುವ�ಂದ�”
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಡುವ�ದು; “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನಗ�ಂದ�” �ೕ�ಾನನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ,
�ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ; ಮತುತ್ ಹ�ಾತ್ಪರ್� ಎಂದ�
�ದಲ� ಶತ�ಾನದ �ರ್ೖಸತ್ರ ಆಚರ�ಗ�ಾ�ರಬಹುದು ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್� (ಅ�� 6:6;
8:16-18; 13:3). ಆದರೂ ಒಬಬ್ನು �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ ಅ�ತ್�ಾರವನುನ್ �ವ�ಸಲು
ಬಯ�ದರೂ ಈ �ಾಯರ್ಗಳ ಪ�ಟ್ ಅಪ��ತ�ೕ ಆ�� – ಇದರ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು,
ಆತನು �ಾನವ�ಾ� ಬಂದದುದ್ ಮತುತ್ �ಾಪಪ��ಾರಕ ಯಜಞ್ವನನ್�ರ್�ದುದ್ ಅಥ�ಾ
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂ�ಟ್ದುದ್ ಅಥ�ಾ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸ�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಧ� ಅಥ�ಾ

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ೂ�ಯುವ �ತಯ್�ೕವ ಇವ�ಗಳ ಪರ್�ಾತ್ಪ�ೕ ಇಲಲ್. ಆದ� ಈ
ವಚನಗಳ ಅಥರ್ವ� ಸಂ�ೕ�ಾಸಪ್ದ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ� ಸಹ �ೕ�ಾ
ಅನುಭವ ಇರುವ �ಾ� �ಾತ�ಾಡ�ಾರದು. 4-6
6:4-6 ಈ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಸಹ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸುವದು ಸುಲಭವಲಲ್ ಮತುತ್ ಇವ�ಗಳ ಅಥರ್ಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ಯೂ �ೕದಪಂ�ತರ ನಡು� �ಪ�ೕತ�ಾದ ��ಾನ್��ಾರ್ಯಗ��. ಈ
ವಚನಗಳ ಕು�ತು �ಾಲುಕ್ �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾಯ್�ಾಯ್ನಗ��. �ದಲ�ಯದು, ಇವ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ವ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ
�ಂ�ಾರಬಹುದು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಎಂದು ಕ�ಸುತತ್�.
ಎರಡ�ಯದು, ಇವ� ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�, ಒಂದು�ೕ� ಅವರು �ಂ�ಾ�ದರೂ
ತಮಮ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ನಂ�ಗಸತ್�ಾ� �ೕ� �ಾ�ದದ್�
ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ�ದದ್ ಬಹು�ಾನಗಳನುನ್ �ಾತರ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
ಮೂರ�ಯದು, �ಂ�ಾ��ೂೕಗುವದ�ಂದ �ಜ�ಾದ ಅ�ಾಯವ� ಎದು�ಾಗುತತ್�,
ಆದದ್�ಂದ ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್ ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಂ�ರುವ �ಜ�ಾದ
��ಾವ್�ಗಳು �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸುತತ್�, ಆದ� ಅವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಂ�ಾರುವ�ಲಲ್.
�ಾಲಕ್�ಯದು, ಇವ� �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸುವ��ೕ ಇಲಲ್ – ಈ
ವಚನಗಳ�ಲ್ ಪ�ಟ್ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳು ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ��
ಆದ� �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗ�ಾಗ� ಇರುವ �ರ್ೖಸತ್ರ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಇವ� ಸತಯ್�ಾ��.
ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಬರಹ�ಾರರು �ದ��ಡು �ಾಯ್�ಾಯ್ನಗಳನುನ್ �ರಸಕ್�ಸು�ಾತ್�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು �ದುದ್ �ೂೕಗುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಅಂ�ಮ�ಾದ
ಮತಭರ್ಷಟ್�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾಪಗಳನೂನ್ �ಾಡುವ�ಲಲ್ (2:1-4 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��)
ಎಂಬದು ಅವರ ನಂ���ಾ��. 10:39; �ೕ�ಾನ 10:27; 1 �ೕ�ಾನ 3:9; 5:18
�ೂೕ��. �ಾ��ೕ �ೕ�ಾನ 5:24; 6:37-40; 10:27-29; 17:11-12; �ೂೕ�ಾ
5:9-10; 8:28-39; ���ಪ್ 1:6; 1 �ೕತರ್ 1:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ರುವವ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಗ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ಾವ� ಎಂ�ಗೂ (ಇ�ರ್ಯ
ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಇರುವಂಥ �ಲವ�) ಅಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ರುವ ಮತುತ್ ಕಷಟ್ದ ವಚನಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾರದು. ಇ�ರ್ಯ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ರುವ ಈ ವಚನಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ
�ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು �ಂ�ಾರಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾಶ�ಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ೕಳುವ�ಲಲ್. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಡುವದರ ಬ�ಗ್ ಈ
ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೕ��ೕ ಇಲಲ್. �ೕ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಮೂರ�ಯ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವ� �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ �ೂೕಧ�� �ೂಂ���ಾಗುವ �ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ಂ�ಾ�

�ೂೕಗುವಂ�
�ಾಡಲು
�ೖ�ಾನನು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�
ಮತುತ್
ಅವರು
ಅ�ಾಯದ�ಲ್�ಾದ್�. ಅವರು ಅ�ಾಯದ�ಲ್�ಾದ್� ಎಂದ �ಾತರ್�ಕ್ �ಜ�ಾ�ಯೂ
�ಂ�ಾ� �ೂೕಗು�ಾತ್� ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್. �ೕವರ �ಾಕಯ್, �ೕವರ �ಾ�ಾಡುವ
ಶ�ತ್ ಮತುತ್ ಅವ��ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಡುವ �ಾರ್ಥರ್� ಇಲಲ್� �ೂೕದ� ಬಹುಶಃ
ಅವರು �ಂ�ಾ��ೂೕಗಬಹುದು (ಲೂಕ 22:31-32; �ೕ�ಾನ 17:11-12; 1 �ೕತರ್ 1:5
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಆದ� ಇವ�ಗಳ ��ತತ್ ಅವರ �ದುದ್�ೂೕಗದಂ�
ಸುರ��ಾ��ಾದ್�. �ಂ�ಾ��ೂೕಗುವ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಎಚಚ್��ಗ�ೕ,
ಅ�ಾಯಗಳು ಎದು�ಾಗು�ಾಗ �ದುದ್�ೂೕಗದಂ� ತ�ಯುವ ಸ�ಾಯಗ�ಾ��. ಆದ�
�ೕ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾಲಕ್�ೕ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವ� ಬಹುಶಃ ಸತಯ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
4-6 ವಚನಗಳು ಸತಯ್ವನುನ್ ���ರುವವರು, ಅದರ ಪರ್�ಾವ�ಕ್ ಒಳ�ಾ�ರುವವರು, �ೕವರ
�ಾಜಯ್�ಕ್ ಸ�ೕಪ�ಾ�ರುವವರು ಆದ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅದ�ೂಳ� ಇನೂನ್ ಪರ್�ೕಶ
�ಾಡ� ಇರುವವರ �ವರ��ಾ�ರಬಹುದು. �ೕವರ ಮಕಕ್ಳಲಲ್� ಇರುವವರು, �ಾವ�
�ೕವರ ಮಕಕ್�ಂದು �ೕ��ೂಂಡರೂ, ಒಂದು ಸಮಯದ�ಲ್ ಆ�ದದ್ �ಾ�
�ಾ���ೂಳಳ್ಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 13:18-23,24-30; 25:1-12; 2 �ೂ�ಂಥ 11:14-15
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 4-6 ವಚನಗಳ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ
ಸಂಗ�ಗ�ಲಲ್ವ� ಸತಯ್�ಾ��, ಆದರೂ ��ಾವ್�ಗಳಲಲ್�ದದ್ರೂ ��ಾವ್�ಗಳಂ�
�ೂೕಪರ್���ೂಳುಳ್ವವರ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಸತಯ್�ಾ�ರುವ �ಾಧಯ್�ಗ��. 4
6:4 “�ಾನಪರ್�ಾಶ”– ಸತಯ್ ��ದು�ೂಂ�ರುವ ಜನರನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�. 10:26
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಳಕು ಅವರ �ೕ� ಪರ್�ಾ���. ಆದ�
ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಭರವ�ಯನುನ್ �ಳ�ನ �ೕ��ಟ್�ಾದ್� ಅಥ�ಾ “�ಳ�ನ
ಮಕಕ್�ಾ��ಾದ್�” ಎಂಬ�ಾ� ಇರ�ೕ�ಂ�ೕನೂ ಇಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 12:35-36).
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ� ಮತುತ್ ರಕಷ್��ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡ� ಜನರು
ಸತಯ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು.
“ಪರ�ೂೕಕ�ಂ�ಾದ �ಾನದ ಅನುಭವ”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರು ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ
�ಾನವನುನ್ ಪ���ಾದ್� ಎಂಬದಲಲ್. ಬರಹ�ಾರನು ಇ�ಲ್ ಅನುಭವ ಎಂಬ ಪದವನುನ್
�ನುನ್ವದ�ಕ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ� ಉಪ�ೕ��ರಬಹುದು (�ೕ�ಾನ 6:57). ಸಂ�ಾಯ್
13:23,26 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅಪನಂ��ಯ ��ತತ್ �ಾ�ಾನ್ �ೕಶ�ೂಳ�
ಎಂ�ಗೂ �ೂೕಗದ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು (3:19), �ಾ�ಾನ್ �ೕಶದ ಹಣುಣ್ಗಳ ರು�
�ೂೕ�ರಬಹುದು.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್ವರದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರರು”– “ಪ��ಾರ್ತಮ್ವರವನುನ್ �ೂಂ�ದರು” ಎಂದು

ಬರಹ�ಾರನು �ೕ�ಲಲ್. �ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವದು ಅಥ�ಾ “ಹಂ��ೂಳುಳ್ವದು” ಒಂದು�ೕ�
ಈ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೂಡ� ಇರಬಹುದು. ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ��ಾದ
��ಾಮನು �ೂಂ�ದದ್ನು (ಸಂ�ಾಯ್ 24:3). ಮತಭರ್ಷಟ್�ಾದ ಇಸಕ್��ೕತ ಯೂದನು
�ೂಂ�ದದ್ನು ಅ�ನ್ಸುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 10:1; �ೕ�ಾನ 6:70-71). ಅ�� 8:9-24
ವಚನಗಳ�ಲ್ ಬರುವ �ೕ�ೕನನು ಇದ�ಕ್ ಉ�ಾಹರ��ಾ��ಾದ್�. ಬಹುಶಃ ಇ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವದು ಎಂದ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಶ�ತ್ಯುತ�ಾ� �ಾಯರ್ �ಾಡು�ಾಗ,
ಪ��ಾರ್ತಮ್�ಂದ
ಮನ���
�ೂಂದಲು
(�ೕ�ಾನ
16:8-11)
ಅ�ಲ್
ಉಪ�ಥ್ತ�ರುವ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಗ�ಯ ಸ�ೕಪ ಅಂದ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ
ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ಕ�ದು�ೂಂಡು ಬರುವ�ಾ��. 5
6:5 “�ೕವರ �ಾಕಯ್ದ �ರ್ೕಷಠ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 13:20-21 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಮುಂದಣ ಯುಗದ ಮಹತವ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:22-23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ�� ಇ�ಟ್ದದ್ರು ಅಥ�ಾ �ತಯ್�ೕವ �ೂಂ�ದದ್ರು ಅಥ�ಾ
ರಕಷ್� �ೂಂ�ದದ್ರು ಇ�ಾಯ್� �ಷಯಗಳನುನ್ ಬರಹ�ಾರನು �ೕಳ� ಇರುವದು
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರ� ಇರಬಹುದು. ಒಂದು�ೕ� ಅವನು
ಇದನುನ್ �ೕ�ಲಲ್�ಂದ�, ಇದನುನ್ �ಾವ� �ೕಳುವದು ಬು�ದ್ವಂ���ಾ���ೕ? 6
6:6 “ಒಂದು�ೕ�”– �ಜ�ಾ�ಯೂ ಈ ವಚನ 4,5 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ
ಜನರು �ಂ�ಾ� �ೂೕಗು�ಾತ್� ಎಂದು ಕ�ಸುವ�ಲಲ್. ಅವರು �ಂ�ಾ� �ೂೕದ�
ಏ�ಾಗುವ�ಂದು �ಾತರ್�ೕ ಇದು ��ಸುತತ್�. ಆದ� ಬರಹಗರನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಇದ�ಂ�ಾಗುವ ಅ�ಾಯದ ಬ�ಗ್ ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
“ಭರ್ಷಟ್�ಾದ�”– ಭರ್ಷಟ್�ಾದ� ಎಂಬದು �ಾಪ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುವದ�ಕ್ಂತಲೂ �ೂೕರ�ಾದ
�ಾಯರ್�ಾ��. �ೕತರ್ನು ಬಹಳ �ೕ�ಾಯ�ಾ� �ೂೕತು�ೂೕದನು ಆದ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ
ಮೂಲಕ ಅವನು ಪ�ನರು�ಜ್ೕವನ �ೂಂ�ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 26:69-75). ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�
�ಾಪದ�ಲ್ �ದದ್� ನಮ� ಕಷ್�ಾಪ� �ೂ�ಯುತತ್� (1 �ೕ�ಾನ 1:9; 2:1;
ಮ�ಾತ್ಯ 6:12; 12:31-32. �ಾ�ೂೕ 24:16 �ೂೕ��). �ದುದ್�ೂೕಗುವದು ಎಂದ�
ಅಂ�ಮ�ಾದ ಭರ್ಷಟ್��ಾ��, ನಂ��ಯನುನ್ �ೂ�ಯುವ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್
ಸತಯ್ವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತಯ್�ಸುವ�ಾ�� (2:1-4 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). ಅವರನುನ್
ಮ�ತ್ �ಾನ�ಾಂತರ�ಕ್ ನ�ಸುವದು ಅ�ಾಧಯ್ ಎಂದು ಬರಹ�ಾರನು �ಾ� �ೕ��ಾದ್�?
ಒಂದು�ೕ� ಆತನು �ವ�ಸು�ತ್ರುವ ಜನರ�ಲ್ ನಂ���ರುವ�ಾದ�, “ಅವರನುನ್ ಮ�ತ್
�ಾನ�ಾಂತರ�ಕ್” ನ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಬರಹ�ಾರನು �ಾ� �ೕ�ಲಲ್? ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ
ಎಂದ� ಮನಸುಸ್ ಬದ�ಾಗುವದು ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ ಅದರ ಅಥರ್ �ೕ�ರಬಹುದು: ಈ

ಇ�ರ್ಯರು �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತಮಮ್ ��ಸ್ೕಯನಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�
ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು. ಆದ� ಅವರು ತಮಮ್ ಮನಸುಸ್ ಬದ�ಾ���ೂಂಡು ಆತ�ೕ
��ಸ್ೕಯ�ಂದು ��ದು�ೂಂಡರು. ಒಂದು�ೕ� 4,5 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಅವರ ಬ�ಗ್
ಇವ�ಗಳ�ನ್ೕ �ೕಳ�ಾ�ರುವ�ಾದ�, ಅವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಆತನ ಕ��ಂದ
�ರು��ೂಂಡ�, ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಅವರ ಮನಸುಸ್ ಬದ�ಾ�ಸುವದು �ೕ�?
“ಪ�ನಃ �ಲು�� �ಾಕುವವರು”– ಅವ�� �ಾ� ಪ�ನಃ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್
ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು�ೕ �ಾರಣ�ಾ��. ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
ಯೂದನ �ಾ� ಆತನನುನ್ �ೂ��ಾಡ�ೕ�ಂದು ಬಯಸುವವರ ಸಂಗಡ �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
ಬರಹ�ಾರನು �ಂ�ಾರುವದ�ಕ್ಂತಲೂ �ೂೕರ�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. �ಂ�ಾರುವವರನುನ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ �ಾಗೂ ನಂ��� ನ�ಸುವ �ಾಧಯ್��� (2
�ೂ�ಂಥ 2:5-11; ಗ�ಾ 6:1; �ಾ�ೂೕಬ 4:8-10; �ೕತರ್� 32:3-5; 51:1-12; ��
3:12; ���ಕ್ೕಲ 18:30-32; �ೂೕ�ೕಯ 14:1-4).
“ಎಲಲ್ರ ಮುಂ� ಅವ�ಾನಪ�ಸುವವರು”– ಒಂದು�ೕ� ಇ�ರ್ಯರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
��ಾಕ��, �ಹೂದಯ್ ಧಮರ್�ಕ್ �ಂ�ರು� �ೂೕದ� ಅದು ಎಲಲ್�ಗೂ �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�.
ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�ಾದರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ದು �ೕ�ೂಂದು ಧಮರ್�ಕ್
�ೂೕದ� ಅದು ಅ�ೕಕ ಜನ�� �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�. ಇದರ ಅಥರ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� �ಾಗೂ ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್� ಅವ�ಾನ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಇದರ ��ತತ್ ಜನರು
�ಜ�ಾದ �ೕವ�� ಅ�ೌರವ �ೂಡುವವ�ಾಗು�ಾತ್�. 7-8
6:7-8 ಬರಹ�ಾರನು ತನನ್ ಅಥರ್ವನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸಲು ಈ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ��ಯನುನ್ �ೂಡುವ ಭೂ�ಯು ��ಾವ್�ಗ�� ಸೂಚ��ಾ��
(ಮ�ಾತ್ಯ 13:23 �ೂೕ��). ��ಯನುನ್ �ೂಡದ ಭೂ�ಯು ಅ��ಾವ್�ಗ�� ಅಥ�ಾ
ಭರ್ಷಟ್�ಾಗುವವ�� ಸೂಚ��ಾ��. ಅವರು �ೕವ��ಾ� �ಾವ ಫಲವನೂನ್
�ೂಡುವ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 13:19-22; ಲೂಕ 13:6-9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ಎರಡೂ ತರಹದ ಭೂ�ಯ �ೕ� ಮ� ಸು�ಯುತತ್� (ಇ�ಲ್ ಮ� ಎಂಬದು �ೕವರ ಸತಯ್
ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�) ಆದ� ಎರಡೂ �ೕವ��ಾ� ಫಲವನುನ್
�ೂಡುವ�ಲಲ್. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ �ೕ�ತ�ಂದ ಏನು �ೂರ� ಬರುತತ್�ೂೕ ಅದು ಅವನು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಇ�ಾದ್�ೂೕ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�.
ಮುಳುಳ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕ�ಗಳು ಅಂಥವರ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇರ�ೕ ಇಲಲ್ ಎಂಬದ�ಕ್
�ಾ�ಗ�ಾ�� (1 �ೕ�ಾನ 2:19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಮ�ಾತ್ಯ 3:8;
7:16-20 �ೂೕ��. 9-10

6:9-10 ಆತನ �ಾತುಗ�ಂದ ಅವರ�ಲ್ ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾದ ಏ�ಾದರೂ �ೂಂದಲಗಳು
ಉಂ�ಾ�ದದ್� ಅವ�ಗಳನುನ್ ��ಯ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯ�ದನು (4:1; �ೂೕ�ಾ 8:15
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅವರು “�ದುದ್�ೂೕಗುವ�ಲಲ್”, “�ಾಪ�ಕ್”
ಗು��ಾಗುವ�ಲಲ್
ಅಥ�ಾ
“ಸುಟುಟ್�ೂೕಗುವ�ಲಲ್”
ಎಂಬ�ಾ�
ಅವನು
ಆತಮ್��ಾವ್ಸ�ಂ�ರಲು ಸರಳ�ಾದ �ಾರಣ ಏ�ಂದ�: ಅವರ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಫಲಗಳು �ಾ���ೂಳುಳ್�ತ್�. ಅವರು �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು, �ೕವ��ಾ�
�ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕವಜನ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು
(10:32-34 �ೂೕ��). ಒಂದು�ೕ� ಇಂಥ �ಾಯರ್ಗಳು ಒಬಬ್ �ರ್ೖಸತ್ನ �ೕ�ತದ�ಲ್
�ಾ���ೂಳಳ್� �ೂೕದ� ಅವನು ��ಾವ್��ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾ� ಏ�ಾ��?
ಒಂದು�ೕ� 4,5 ವಚನಗಳ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳು ಅವನ �ಷಯದ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ�ದದ್ರೂ,
ಅವನ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ೕವ��ಾ� �ಾವ ಫಲವ� ಇಲಲ್� �ೂೕದ� ಎಲಲ್ವ�
ವಯ್ಥರ್�ಾ��. ಅವನು ಮುಳುಳ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕ�ಗಳು �ಡುವ ಭೂ��
ಸ�ಾನ�ಾ�ರು�ಾತ್�. 10
6:10 “�ೕವ� �ಾಡುವ �ೕ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 25:34-40; 1 �ಸ 1:3. 11-12
6:11-12 ಆತನು 4-8 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೂ�ಟ್ರುವ ಎಚಚ್���ಂದ ಅವರು
ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯ�ದ �ಾಠವನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು.
ಒಂದು�ೕ� �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯಲು ಅವ�ಗ�ಂದ �ಾವ��ೕ
ಪರ್�ೕಜನ ಆಗ� �ೂೕದ�, ಅವ�ಗಳ ಅಥರ್ದ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸುವದ�ಂದ ಅವ�� (ಅಥ�ಾ
ನಮ�) �ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕಜನ ಆಗುವ�ಲಲ್. �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯ�ೕ�ಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಡುವದನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾವ�
�ೕ��ಂ�ರುವ ತನಕ ಆತನ �ೕ� �ಾಡ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಈ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡುವ�ಾದ� ಭರ್ಷಟ್�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ದ��ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ�ಯೂ ಇಲಲ್. 11
6:11 “ಪ�ಣರ್ ದೃಢ�”– 2 �ೂ�ಂಥ 13:5; 2 �ೕತರ್ 1:10; 1 �ೕ�ಾನ 5:13.
“ಕ�ೕ ತನಕ”– 3:6,14; 10:36. 12
6:12 “ಮಂದಮ�ಗಳು”– ಮ�ಾತ್ಯ 25:26; �ಾ�ೂೕ 18:9; 24:30.
ಮಂ�ಮ�ಗ�ಾ�ರುವದು ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾವ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ ಆದರೂ ಅ�ಾತ�ಾ��ಾ��.
“�ಾ�ರುವದು”– 10:36; �ೂೕ�ಾ 8:25; �ಾ�ೂೕಬ 1:4. 13-20
6:13-20 ಇ�ಲ್ ಬರಹ�ಾರನು ಬು�ಧ್�ಾತುಗಳ ಈ �ಾಗವನುನ್ ಇ�ಲ್�
ಮು�ಸು�ತ್�ಾದ್� (5:11 ರ�ಲ್ �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು) ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು

ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ �ಷಯವನುನ್ ಮ�ತ್ �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ವ 20).
ಆತನು 11,12 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಪ�ಣರ್ ಆಸ�ತ್, ನಂ�� ಮತುತ್ �ಾ�ಮ್ಯ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಈಗ ಆತನು ಭೂತ�ಾಲದ�ಲ್ ಇವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾ��ಾತನ
ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ಈ�ನ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ��
ಅಳವ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 13-15
6:13-15 ಅಬರ್�ಾಮನು ಇ�ರ್ಯ�ಲಲ್�� ಮೂಲ�ತೃ�ಾ��ಾದ್�. ಇದಲಲ್�
ನಂಬುವವ�ಲಲ್�� ಅವ�ೕ ಆ�ಮ್ೕಕ ತಂ��ಾ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 4:11,16).
ಅಬರ್�ಾಮನ ನಂ��ಯನುನ್ 11:18-19 ರ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ��. ನಂ�� ಮತುತ್ �ಾ�ಮ್�
ಅವನು �ರ್ೕಷಠ್ ಉ�ಾಹರ��ಾ��ಾದ್�. 13
6:13 “�ಾ�ಾದ್ನ”– ಆ� 22:16-18. 16-18
6:16-18 ಒಂದು�ೕ� �ಾನವರು ಸತಯ್ವ�ನ್ೕ �ೕಳುವ ಪರ್�ಾಣ �ಾ�ದ� �ೕ�
ಇ�ನ್ೕನು ಎದುರು�ೂೕಡ�ಾಗುತತ್�? �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, �ಾನವರು �ೕವ�ಂದ
ಇ�ನ್ೕನು ಬಯಸು�ಾತ್�? �ಾನವರು �ಲ���ಮ್ ಪರ್��ಗಳನುನ್ �ಾ�ದದ್ರೂ ಸುಳುಳ್
�ೕಳು�ಾತ್�, ಆದ� �ೕವರು ಎಂ�ಗೂ ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವ�ಲಲ್ (�ೕತ 1:2). ಆತನು
ಒಂದು�ೕ� ಏ�ಾದರೂ �ಾಡುವ�ಾ� ಪರ್�ಾಣ �ಾ�ದ� ಅದನುನ್ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
�ಾಡು�ಾತ್�. “ಬದ�ಾ�ಸಲು ಆಗದ ಎರಡು �ಾಯರ್ಗಳು” (ವ 18) ಎಂದ� �ೕವರ
�ಾ�ಾದ್ನ ಮತುತ್ ಪರ್��. ��ಾವ್�ಗ�� “ಬಲ�ಾದ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ” �ೂ�ಯ�, ಅವ��
ನಂಬುವ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ �ೂ�ಯ� ಮತುತ್ �ೂ�ಯ ತನಕ ಅವರು ನಂಬು�ಾತ್ �ಾಗ� ಎಂಬ
�ಾರಣ�ಕ್ ಆತನು ಎರಡನೂನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳು “ಆಶರ್ಯ �ಾಥ್ನಗ��”
�ೂೕ��ಾದ್� – �ಾಪ�ಂದ ದೂರ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ದುದ್�ೂೕ�ರುವ �ೂೕಕದ �ೕ�
�ೕವ��ರುವ �ೂೕಪ�ಂದ ದೂರ �ೂೕ��ಾದ್�, �ಾವ� ರಕಷ್� �ೂಂದದಂ� ತಮಮ್ನುನ್
ತ�ಯುವ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ ದೂರ�ಾ��ಾದ್� (ಸಂ�ಾಯ್ 35:9-29 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). ಅವರು �ತಯ್�ಾದ ರಕಷ್�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ
�ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ ���ಾ� ��ದು�ೂಂ��ಾದ್�. 18
6:18 “ಆಶರ್ಯ”– �ೕತರ್� 7:1; 18:2; 91:2. 19-20
6:19-20 ಸತಯ್�ೕದವ� ��ಸು�ತ್ರುವ ��ೕ�ಯು ದುಬರ್ಲ ಮತುತ್ ಚಂಚಲದ
�ಷಯವಲಲ್. ಅದು ದೃಢ �ಾಗೂ ಭರವ�ಯುಳಳ್ ಚು�ಾಕ್��ಾ��. ಅದು ಎಂ�ಗೂ
�ೂೕಲುವ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 5:2-5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಚು�ಾಕ್�ಯು
ಸಮುದರ್ದ�ಲ್ ಹಡಗನುನ್ ಒಂದು ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ದೃಢ�ಾ� ��ಲ್ಸುತತ್�. ��ೕ�ಯು
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಒಂದು ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ದೃಢ�ಾ� ��ಲ್ಸುತತ್� – ಅಂದ� “��ಯ �ಂ�

ಆಂತಯರ್ದ �ಷಯಗಳ�ಲ್” (ಪರ�ೂೕಕ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇರುವ ಸಥ್ಳ). ಅವರು �ಂ�ಾ�
�ೂೕಗು��ಯ �ಾವ��ೕ ��ಾಗ��ಂದ �ೖಯರ್�ಡುವ�ಲಲ್. 19
6:19 “��”– 10:19-20; ಮ�ಾತ್ಯ 27:51. �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ ಮತುತ್
�ೕ�ಾಲಯ�ೂಳ�ದದ್ �� ಅಥ�ಾ ಪರ�ಯು ಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್
ಸಥ್ಳ�ಂದ (ಒ�ಾಂಗಣ) �ೕಪರ್�ಸು�ಾತ್ ಇತುತ್. ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳವ� ಪರ�ೂೕಕವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆ ��ಾವ್�ಗಳು ಅದ�ೂಳ� ಇನೂನ್ ಪರ್�ೕಶ ಪ��ಲಲ್ ಆದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಅದ�ೂಳ� ಪರ್�ೕ���ಾದ್�. ಮತುತ್ ಅವರು ನಂ�� �ಾಗೂ ��ೕ��ಂದ
�ಾಶವ್ತ�ಾ� ಆತ�� ಒಳ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು “ಅವ��ಾ�”, “ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ” ಅ�ಲ್�
�ೂೕ��ಾದ್� – 4:14; 9:24; ಎ� 2:6; �ೂ�ೂ 3:1-4. ಆತನು ಅ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್
ಅವ�ಲಲ್ರೂ ಅ�ಲ್� �ೂೕಗಲು �ೕ�ಾದ ವಯ್ವ�ಥ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ
17:24).

71-3
7:1-3 ��ಕ್��ಕನು, ಅರಸ �ಾಗೂ �ಾಜಕ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ಅಥ�ಾ
�ತರ್ಣ�ಾ��ಾದ್� – 5:6,10; 6:20. ��ಕ್��ಕನು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್
�ೕವಲ ಒ�ಮ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾ���ೂಂ��ಾದ್� – ಆ� 14:18-20, ಇ�ರ್ಯ�� ಈ
ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ಯುವ ತನಕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೕವಲ ಇ�ೂನ್ಂದು ಸಲ �ಾತರ್
ಬ�ಯ�ಾ�� – �ೕತರ್� 110:4. ಆತನ ಬ�ಗ್ ��ಚ್ನ �ಾ�� ಏನೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್. 3 �ೕ
ವಚನದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಯು ಅಸಪ್ಷಟ್�ಾ��. ಈ �ಾರಣ�ಂದ �ಲವ�
�ೕದ ಪಂ�ತರು ಅದು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಎಂದು �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
ಆದ� ಒಂದು�ೕ� ��ಕ್��ಕನು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾನ್ �ೕಶದ�ಲ್ದದ್ �ಾ�ೕ�ನ
ಅರಸ�ಾ�ದದ್� ಆತನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಬರಹ�ಾರನು ಇ�ಲ್
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�,
ಆತನು
�ೕವಕು�ಾರನಲಲ್
ಬದ�ಾ�,
�ೕವಕು�ಾರ��
“ಸ�ಾನ�ಾ��ಾದ್�”. �ೕ�ರು�ಾಗ, ಆತನು “ತಂ� ಅಥ�ಾ �ಾ�” ಇಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ನು
ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವದರ ಅಥರ್�ೕನು? ಇದರ ಅಥರ್ ಆ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು �ಾವ��ೕ
�ಾಖ�ಗಳು ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ��. ಆತನ ತಂ��ಾ�ಗಳು, ವಂ�ಾವ�, ಜನನ ಮತುತ್
ಮರಣದ ಬ�ಗ್ ನಮ� ಏನೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಆತನು ಅ��ೕ�ತ�ಾ� ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
�ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಒಂ�ೕ �ೕ� �ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�, �ಾ�ಾಗಲೂ ಅರಸನು
ಮತುತ್ �ಾಜಕ�ಾ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ತರ್ಣವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್�. ಆತನು ಒ�ಳ್ಯ
�ತರ್ಣ�ಾ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ಯ ಅರಸ�ಾ��ಾದ್�, ಸ�ಾ�ಾನದ

ಪರ್ಭು�ಾ��ಾದ್�, ಅಬರ್�ಾಮ��ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತ�� ಆ� ಅಂತಯ್ ಇಲಲ್
(1:2-3,8,10-12), ಮತುತ್ ಆತನು ಸ�ಾ�ಾಲವ� �ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� (5:6). 4-10
7:4-10 ಬರಹ�ಾರನು ��ಕ್��ಕನ �ರ್ೕಷಠ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – ಆತನು
ಅಬರ್�ಾಮ��ಂತಲೂ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್� (ವ 4-8), ಮತುತ್ �ೕ�ಯ��ಂತಲೂ
�ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್� (ವ 9,10). ಇದರ ಅಥರ್ ಉನನ್ತ�ಾದ �ಾಥ್ನ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಾಜಕತವ್ವ� �ೕ� ಕುಲದ �ಾಜಕರ �ಾಜಕತವ್�ಕ್ಂತಲೂ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್
ನಮ� �ೂೕ�ಸುವದು ಆತನ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��. 4
7:4 ಆ� 14:20. 5
7:5 “�ೕ�”– ಇದು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಕುಲಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�ದುದ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ
�ಾಜಕ�ಲಲ್ರೂ ಈ ಕುಲದವ�ೕ ಆ��ಾದ್� (ಸಂ�ಾಯ್ 1:48-53; 3:5-10).
“ದಶಮ�ಾಗಗಳು”– �ಾಜಕ 27:30; ಸಂ�ಾಯ್ 18:24-28. 6
7:6 “ಅವರ ವಂ�ಾವ�� �ೕರ� ಇರುವವನು”– ��ಕ್��ಕನು.
“ಆ�ೕ�ಾರ್ದ �ೂಟಟ್ನು”– ಆ� 14:19. 7
7:7 “�ೂಡಡ್ವನು”– ಅಂದ�, ಉನನ್ತ�ಾದ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ ಇರುವವನು. 8
7:8 “ಇದಲಲ್�”– �ೕ� ಕುಲ�ಂದ �ಾಜಕ�ಾ�ರುವವರ �ಷಯದ�ಲ್.
“�ೂೕ�ದ�”– ��ಕ್��ಕನ �ಷಯದ�ಲ್.
“�ೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�ಂದು”– ವ 3. 9-10
7:9-10 �ೕ�ಯನು ಮತುತ್ ಅವನ ಕುಲದ �ಾಜಕರು �ೕ�, ಅಬರ್�ಾಮನ
ಸಂತ�ಯವ�ಲಲ್��ಂತಲೂ ��ಕ್��ಕನು ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನದ�ಲ್�ಾದ್�. ಅಬರ್�ಾಮನು
��ಕ್��ಕ�� ಹತತ್ರ�ೂಲ್ಂದು �ಾಗವನುನ್ �ೂಟುಟ್ ಸು�ಾರು 150 ವಷರ್ಗ�ಾದ
ನಂತರ �ೕ�ಯನು ಜ��ದನು. 11-19
7:11-19 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ ಉ�ದ �ಾಗದ�ಲ್ (ಮತುತ್ 10:18 ರ ತನಕ) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾಜಕ�ಾ� �ೕ� ಕುಲದ �ಾಜಕ��ಂತ �ೕ� �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
ಬರಹ�ಾರನು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಆತನು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ
�ಾಜಕತವ್ವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಸ�ಾ�ಾನಕರ�ಾ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ
ಅತನು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕವರು �ಾವ �ಾಯರ್ಗ�ಾಗ �ೕ�ಂದು
ಬಯ�ದದ್�ೂೕ ಅದನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು ಒಂದು�ೕ� ಅದು ಶಕತ್�ಾ�ದದ್�, ��ಕ್��ಕನ
ಕರ್ಮದ ನಂತರ �ೕವರು ಮ�ೂತ್ಂದು �ೕ�ಯ �ಾಜಕನನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡು�ಾತ್
ಇರ�ಲಲ್. 11
7:11 “ಸಂಪ�ಣರ್ ��ಧ್”– 10:14. �ೕ� ಕುಲದ �ಾಜಕತವ್ವ� �ಾನವರ �ಾಪಗಳನುನ್

ಪ�ಹ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಅವರನುನ್
ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ನ�ಸಲು ಶಕತ್�ಾ�ರ�ಲಲ್.
“ಧಮರ್�ಾಸ�”– �ೕವರು �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಧಮರ್�ಾಸ� �ೂಡುವ �ದಲು �ೕ�
ಕುಲದವರ �ಾಜಕತವ್ವ� ಇರ�ಲಲ್. ಆ �ಾಜಕತವ್ವ� ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಗ�ಾ�ತುತ್
(��ೕ 19:5).
“ಆ�ೂೕನನು”– ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಪರ್�ಾರ �ದಲ�ಯ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು. ಅವನು, �ೕ�
ಕುಲದವ�ಾ�ದದ್ನು – ��ೕ 6:16-20; 28:1-3. 12
7:12 ಧಮರ್�ಾಸ� ಮತುತ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕತವ್ ಎರಡೂ ಒ�ಟ್�
ಬಂ�ಸಲಪ್�ಟ್ದದ್ವ�. ಒಂ�ೕ�ಾದರೂ �ಫಲ�ಾದ� ಇ�ೕ ವಯ್ವ�ಥ್�ೕ �ಫಲ�ಾಗುತತ್�,
ಇ�ೕ ಹ� ಒಡಂಬ�� �ಫಲ�ಾಗುತತ್� (ಬರಹ�ಾರನು ಇದನುನ್ 8�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
�ೂೕ���ಾದ್�). ಆದದ್�ಂದ �ೕವರು ಅದನುನ್ ಪಕಕ್�ಕ್ ಸ��ದನು ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್
ಬದ�ಾ�ರುವ ಉತತ್ಮ�ಾ�ರುವ �ೂಸದನುನ್ �ಾ�� ತಂದನು. 14
7:14 “�ಹೂದ”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�ಾ� �ಹೂದ
ಕುಲದವ�ಾ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 1:1,3-6,16). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
ಇ�ಾದ್ಗ �ೕ�ಾಲಯದ ಅ��ಾ�ಗಳು ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ�ೂಳ� �ೂೕಗಲು ಅಥ�ಾ
ಯಜಞ್�ೕ�ಯ ಬ�ಯ�ಲ್ �ೕ� �ಾಡಲು ಅನುಮ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್, �ಾ��ೕ ಆತನೂ ಆ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ (8:4; ಸಂ�ಾಯ್ 3:10 �ೂೕ��).
15-17

7:15-17 �ಾಜಕತವ್ ಮತುತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್ ಬದ�ಾವ��ಾ�� ಎಂದು
ಬರಹ�ಾರನು ಈ�ಾಗ�ೕ �ೕ��ಾದ್� – ವ 12. �ೕವರು �ಹೂದ ಕುಲ�ಂದ ಒಬಬ್ನನುನ್
ಮ�ಾ�ಾಜಕನ�ಾನ್� �ೕಮಕ �ಾ�ರುವದ�ಂದ ಇದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ರುವದು �ಾತರ್ವಲಲ್
ಬದ�ಾ� �ೕವರು �ೂಸ ಆ�ಾರದ �ೕ�� �ಾ�ರುವದ�ಂದಲೂ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��. ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕರನುನ್ ಅವರ ವಂ�ಾವ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಆ�ಕ್
�ಾಡ�ಾಗು�ಾತ್ ಇತುತ್. ಅವರು �ೕ� ಮತುತ್ ಆ�ೂೕನನ ವಂಶದವ�ಾ�ರ�ೕ�ತುತ್. ಆದ�
�ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ “ಅಂತಯ್�ಲಲ್ದ �ೕ�ತದ” ��ತತ್ ಆತನನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾ�ದನು
– ವ 16,24. 17
7:17 �ೕತರ್� 110:4 ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಪರ್�ಾದ�ಯು, �ೕವರು ಹ�
ಒಡಂಬ���ಂ�� ಅದರ �ಾಜಕತವ್ �ಾಗೂ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಪಕಕ್�ಡುವ
ಪರ್�ಾದ�ಯೂ ಆ�� ಎಂಬದನುನ್ ಬರಹ�ಾರನು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 18
7:18 “�ದ�ದದ್ �ಯಮ”– ಆ�ೂೕನ ಮತುತ್ �ೕ�ಯ ವಂಶದವರು �ಾತರ್�ೕ

�ಾಜಕ�ಾಗ�ೕ�ಂಬ
�ಯಮ.
ಆ
�ಯಮವ�
“ದುಬರ್ಲ
ಮತುತ್
ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�ಾದ್�ತುತ್” ಆದದ್�ಂದ ಅದರ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ದದ್ ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕತವ್ ಮತುತ್ ಹ� ಒಡಂಬ�� ಸಹ �ಾನವ�� ರಕಷ್�ಯನುನ್
ಒದ�ಸ�ಾರ� ದುಬರ್ಲ �ಾಗೂ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�ಾದ್�ತುತ್. ಅವ�ಗಳು ಏನೂ
�ಾಡ�ಾಗದವ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� ಮತುತ್ �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ – ವ 11.
ಇದ�ಂದ �ಾವ� ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಠವನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೕವ�ೕ
�ಾಥ್��ದ
ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯ
�ಾಜಕತವ್ವ�
ದುಬರ್ಲ
�ಾಗೂ
ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�ಾದ್�ದದ್�ಂದ,
�ಾವ��ೕ
ಧಮರ್ದ�ಾಲ್ದರೂ
�ಾನವರು
�ಾಜಕ�ಾ�ದದ್� ಅವರೂ ಇನೂನ್ ದುಬರ್ಲರು �ಾಗು ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದವರು
ಆ�ರು�ಾತ್� ಎಂದು ದೃಢ�ಾ� �ೕಳಬಹದು. ಆದ� �ೕವರು ದುಬರ್ಲ �ಾಗೂ
ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದುದ್ ಎಂಬ�ಾ� ಗುರು�ಸಲಪ್ಡುವಂಥದದ್ನುನ್ �ಾ� �ಾಥ್��ದನು?
ಅದು ದುಬರ್ಲ �ಾಗೂ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�ಾದ್�� ಎಂದು ನಮ� ಕ�ಸಲು �ಾಗೂ ನಮ�
ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅವಶಯ್ಕ� ಇ� ಎಂದು �ೂೕ�ಸಲು ಅದನುನ್
�ಾಥ್��ದನು. 19
7:19 “ಉತತ್ಮ�ಾ�ರುವ ��ೕ�”– 6:18-20. ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಜಕತವ್�ಕ್
ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯ�ಾ��. ಆತನು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಪರ�ಾ� �ಾಜಕ�ಾ� ಆತನು
�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ದ ��ತತ್ �ಾವ� “�ೕವರನುನ್ ಸ�ೕ�ಸಬಹುದು” – 10:19-22.
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7:20-22 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಜಕತವ್ವ� �ೕ� ಕುಲದವರ �ಾಜಕತವ್�ಕ್ಂತ �ಾ�
�ರ್ೕಷಠ್�ಾ�� ಎಂಬದ�ಕ್ ಬರಹ�ಾರನು ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾರಣವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. �ೕವರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕನ�ಾನ್� �ೕ���ಾಗ ಆತ�ೕ �ಾಜಕ�ಾ�ರುವ�ಂದು
ಆತನು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದನು. ಆದ� �ೕ� ಕುಲದ �ಾಜಕರ �ಷಯದ�ಲ್ ಇಂಥ�ದ್ೕನೂ
ಇರ�ಲಲ್. �ೕವರ ಪರ್��ಯು ಆತನ ಬದ�ಾಗದ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್� – 6:17.
�ಹೂದಯ್ರು (ಮತುತ್ �ಾವ�) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಜಕತವ್ದ �ಷಯದ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ
ದೃಢ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯ�ದನು. ಆ �ಾಜಕತವ್ವ� �ಾನವರ ರಕಷ್��
ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವ ಅ�ತ್�ಾರ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಕ್��ಕನ ಕರ್ಮದ
ನಂತರ �ಾಜಕನಲಲ್�ಂದ�, �ಾ�ಗೂ, �ಾ�ಾಗಲು ರಕಷ್��ೕ ಆಗುವ�ಲಲ್. 22
7:22 “�ರ್ೕಷಠ್�ಾದ ಒಡಂಬ��”– ಬರಹ�ಾರನು 8:6-13 ರ�ಲ್ ಇದರ ಬ�ಗ್
����ಾದ್�. 23-25
7:23-25 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಜಕ�ಾ� ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕ��ಂತ �ಾ�

�ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಇ�ಲ್ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾರಣವನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಜಕತವ್ವ� �ಾಶವ್ತ�ಾ��, ಅವರದುದ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ�ರ�ಲಲ್.
ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಪರ್��ಬಬ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು ಸತುತ್�ೂೕದನು ಮತುತ್ ತನನ್ �ಲಸ �ಾಗೂ
�ಾಥ್ನವನುನ್ �ೕ�ಯವ�� �ಟುಟ್ �ೂೕಗು�ತ್ದದ್ನು. ಆ�ೂೕನನು ಮತುತ್ �ರ್.ಶ 70 ರ
ನಡು� (�ೕ�ಾಲಯವ� �ಾಶ�ಾ�ಾಗ) ಸು�ಾರು ಎಂಭತುತ್ ಮಂ� ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ದದ್ರು.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ತನನ್ �ಲಸವನುನ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ�
ಮುಂದುವ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಇದರ ಫ��ಾಂಶ�ಾ� ಆತನು ತನನ್ ಜನರನುನ್
�ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾಯಲು ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್�. 25
7:25 “ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ ಪದವನುನ್
“�ಾಶವ್ತ�ಾ�” ಎಂದು ಸಹ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು. ಈ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್
��ಸ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಜನರನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�, ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ
�ತಯ್ತವ್ದ ತನಕ �ಾಯು�ಾತ್�. ಆದ� ಆತನು “ತನನ್ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಬ��
ಬರುವವರನುನ್” – �ೕವರ ಬ�� �ೂೕಗಲು ಆತ�ೂಬಬ್�ೕ �ಾಗರ್ (�ೕ�ಾನ 14:6);
�ೕವರು ಮತುತ್ �ಾನವನ ನಡು��ರುವ ಮಧಯ್ಸಥ್ನು (1 �� 2:5), ತಮಮ್ �ಾಪಗ��
ತನನ್�ನ್ೕ ಅ�ರ್��ೂಂಡ �ಾಪಪ��ಾರಕ ಯಜಞ್ (ವ 27; 9:28; 10:10; 1 �ೕತರ್ 3:18)
ಎಂದು ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವರನುನ್ ರ�ಸು�ಾತ್�. “ಆದ�ಾರಣ” - �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಜನರನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ರ�ಸುವಂಥದುದ್ ಅವ��ಾ� ಆತನು
�ಾಡುವ ಮಧಯ್�ಥ್�� ಸಂಬಂ���ಾದ್��. 9:24; 1 �ೕ�ಾನ 2:1; �ೂೕ�ಾ 8:34
�ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಆತನ �ೕ�ತದ
ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ಯ �ಥ್�ಯ�ಲ್ ಸುರ�ತ�ಾ��ಾದ್� – �ೂೕ�ಾ 5:9-10. ಆತನು ಇನೂನ್
ಭೂ�ಯ�ಲ್ರು�ಾಗ�ೕ ತನನ್ ಜನ��ಾ� �ಾನು �ಾಡುವ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು ಏ�ಾ��
ಎಂಬದ�ಕ್ ಉ�ಾಹರ�ಗಳನುನ್ ����ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 17; ಲೂಕ 22:32. ಆತನು
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್
ಮಧಯ್�ಥ್�ಯನುನ್
�ಾಡುವ
ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ�ರುವದ�ಂದ
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರನುನ್ ಪರ್�ಾವ�ಕ್ ನ�ಸಲು (2:10), �ೂೕಧ�ಗಳ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವ��
ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು (2:18; 4:16) ಮತುತ್ ಅವರು ತಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ ಕ�ಯ ತನಕ
�ಥ್ರ�ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಬಲಪ�ಸು�ಾತ�ಾ��ಾದ್� (3:6,14; 10:39). 26-28
7:26-28 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಜಕತವ್ವ� ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕತವ್�ಕ್ಂತಲೂ �ಾ�
�ರ್ೕಷಠ್�ಾ�� ಎಂಬದ�ಕ್ ಬರಹ�ಾರನು ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾರಣವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�:
ಅ�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆ ಎ�ಾಲ್ �ಾಜಕ��ಂತಲೂ ಅತಯ್ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��ಾದ್�.
ಆತನು ನಮಮ್ �ಜ�ಾದ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನನ್ ಪ��ೖಸು�ಾತ್�; ಆದ� ಅವ� ಅವ�ಂದ

�ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆತನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪ�ಶುದಧ್�ಾ��ಾದ್�; ಅವರು �ಾಪ
ಸವ್�ಾವದವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ಾಪಗ��ಾ��ೕ ಪ��ಾರಕ ಯಜಞ್ಗಳನುನ್
ಅ�ರ್ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು. ಅವರು ಜನ��ಾ� ಮ�ತ್ಮ�ತ್ ಯಜಞ್ಗಳನುನ್ ಅ�ರ್ಸು�ತ್ದದ್ರು;
ಆತನು ತನನ್�ನ್ೕ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂ�ೕ ಸಲ ಅವರ �ಾಪಗಳನುನ್
ಕಷ್��ದನು. ಅವರು ದುಬರ್ಲ�ಾ�ದದ್ರು; ಆತನು �ೕವಕು�ಾರ�ಾ��ಾದ್�. 26
7:26 “�ಾ�ಗಳ�ಲ್ �ೕರ� ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ�ರುವವನು”– ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಆತನು
�ಾ�ಗಳ ನಡು� �ೕ��ದನು, ಅವ�ೂಂ�� ಊಟ �ಾ�ದನು, ಅವರನುನ್
�ೕ���ೂಂಡನು, ಅವರ �ನ್ೕ�ತ�ಂದು �ಸರು ಪ�ದನು, ಅವ�� �ರ್ೕ� �ೂೕ��ದನು,
ಅವ��ಾ� “�ಾ��ಾದನು” ಮತುತ್ ಅವ��ಾ� �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು – ಮ�ಾತ್ಯ 11:19;
ಲೂಕ 15:2; �ೂೕ�ಾ 5:8; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21; 1 �ೕತರ್ 3:18. ಆದ� ಸವ್�ಾವದ
�ಷಯ�ಕ್ ಬರು�ಾಗ ಆತನು �ಾ�ಾಗಲೂ ಅವ��ಂತ ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ�ದದ್ನು. ಅವರ
�ಾಪಸವ್�ಾವವ�
ಆತನನುನ್
ಕಳಂ�ತನ�ಾನ್�
�ಾಡ�ಲಲ್.
ಆತನ
�ಾಪಸವ್�ಾವ�ಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಎಂ�ಗೂ �ಾಪ �ಾಡ�ಲಲ್.
“ಆ�ಾಶಮಂಡಲಗ��ಂತ ಉನನ್ತದ�ಲ್ರುವವನು”– 1:3; 8:1 – ಇದನುನ್ �ಾವ� �ೕ�
�ಾವ �ಾಜಕನ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 28
7:28 “ಆ�”– ವ 20-22.
“ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ತರು�ಾಯ”– ಧಮರ್�ಾಸ� ಮತುತ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕತವ್ವ�
ರಕಷ್� �ೂಡಲು ದುಬರ್ಲ�ಾ�� ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವ�ಲಲ್�ಾದ್�� ಆದದ್�ಂದ, �ೕವರು
�ೕ�ೂಂದು �ಾಗರ್ವನುನ್ �ೕಮಕ �ಾ�ದನು.
“ಸ�ಾ�ಾಲಕೂಕ್ ಪರ್��ಠ್��ಾದ್�”– ಇದನುನ್ �ಾವ� �ೕ� �ಾವ �ಾಜಕನ
�ಷಯದ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ – ವ 19.

81-13
8:1-13 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಜಕತವ್ವ� ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕ��ಂತ (ಮತುತ್
ಊ���ೂಳಳ್ಬಹು�ಾದ �ಾನವ �ಾಜಕ��ಂತ) �ರ್ೕಷಠ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ
�ಾಯರ್ವನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಅದು �ರ್ೕಷಠ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಆತನು
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೕವರ �ಜ�ಾದ ಆಲಯದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�, ಆದ� ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕ�ಲಲ್ರೂ ತಮಮ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಪರ�ೂೕಕ �ೕ�ಾಲಯದ ಸಣಣ್
�ತರ್ಣ�ಾ�ರುವ ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು – ವ 1-5.
�ಾ��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಜಕತವ್ವ� �ರ್ೕಷಠ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಅದು ಹ�

ಒಡಂಬ���ಂತಲೂ ಉತತ್ಮ�ಾದ ಒಡಂಬ���ಂ�� �ೂಂ���ಾ�� – ವ 6-13. 1
8:1 1:3; 7:26 �ೂೕ��. 2
8:2 “�ಜ�ಾದ �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ”– 9:1,11; ಪರ್ಕ 7:15; 11:19; 13:6; 14:15;
15:5-6; 16:1. ಆ�ಮ್ೕಕ, ಪರ�ೂೕಕದ �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ (ಅಥ�ಾ ಆಲಯವನುನ್)
��ೕಚನ�ಾಂಡ 25-30 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ
ಆಲಯ�ಕ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ� “�ಜ�ಾದದುದ್” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ
�ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರವ� “�ಜವಲಲ್�ಾದ್�ರ�ಲಲ್”, ಬದ�ಾ� ಅದು �ಾ� ಅಥ�ಾ
�ಜ�ಾದದದ್ರ (ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವದರ) �ತರ್ಣ�ಾ�ತುತ್ – ವ 5; 9:23-24; 10:1.
��ೕ 25:9 �ೂೕ��. (ಪರ�ೂೕಕದ �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರವ� ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್
�ಸತ್���ೂಳುಳ್ವ �ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ, �ೕವರ ತಕಷ್ಣದ ಪರ್ಸನನ್�
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಇ�. �ಾಮರ್ದ ಯಜಞ್�ೕ� – ��ೕ 27:1-8 – �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಯಜಞ್�ಾ� ತನನ್ �ಾರ್ಣವನುನ್ ಅ�ರ್�ದ ಕ�ಾವ್�ಯ �ತರ್ಣ�ಾ��. ಪರ�ೂೕಕ
�ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರದ �ಾ�ರ್ ಅಥ�ಾ ಗಂ�ಾಳವ� ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್� – ��ೕ
30:17-21 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸ��ಾ�� – ��ೕ 25:31-40; ಪರ್ಕ 1:12-13; 2:1 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ��ೕ 30 ರ �ೂ�ಯ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 3
8:3 5:1 �ೂೕ��.
“ಮ�ಾ�ಾಜಕನು”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು. ತನನ್ನುನ್ ಮತುತ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ
ರಕತ್ವನುನ್ ಆತನು ಸಮ�ರ್ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು – 7:27; 9:14. 5
8:5 ವಚನ 2.
“�ೕ�� �ೖ��ೕ�ತ್ ಉಂ�ಾ�ತು”– ��ೕ 25:8-9,40; 26:30; 27:8. �ೕವರು
�ಾವ �ಷಯದ�ಾಲ್ದರೂ �ಾಲುಕ್ ಸಲ ಲಘು�ಾ� �ೕಳುವ�ಲಲ್. ಭೂ�ೂೕಕದ
�ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರವ� ಪರ�ೂೕಕದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯ�ದನು.
�ಾನು ಸೂ��ರುವ ��ಾನದ�ಲ್ �ಾಡ� ಇರುವ �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ�ಂದ ಆ ಸತಯ್�ಕ್
ಧ�ಕ್ ಉಂ�ಾಗುವದು ಆತ�� ಇಷಟ್�ರ�ಲಲ್. 6
8:6 ಬರಹ�ಾರನು ಈಗ �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಆತನು �ೕ�ದ ಹ� ಒಡಂಬ�� ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಥ್��ದ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ �ೂೕ�� �ಾಡಲು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. ಆತನು ಈ �ೂೕ��ಯನುನ್ 10:18 ರ ತನಕ ಮುಂದುವ���ಾದ್�. ��ೕ
19:5-6,21-25 ರ�ಲ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��; �� 31:31-34;
ಮ�ಾತ್ಯ 26:28 ರ�ಲ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 2 �ೂ�ಂಥ 3:6-18

ರ�ಲ್ ಹ� ಮತುತ್ �ೂಸದರ ನಡು��ರುವ ಮ�ೂತ್ಂದು �ೂೕ��ಯನುನ್ �ೂೕ��.
ಹ�ಯದ�ಕ್ಂತ �ೂಸದು �ಚುಚ್ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಅದು �ಾನವರ ರಕಷ್�ಯ�ಲ್
�ೕವರು ಏನು ಬಯ�ದ�ೂೕ ಅದನುನ್ �ಾಡುವ�ಾ��, ಆದ� ಹ�ಯದು ಅದನುನ್
�ಾಡುವ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನ�� ಒಂದು�ೕ�
�ೕವ� ನನನ್ �ಯಮಗ�� ��ೕಯ�ಾದ� �ಾವ� �ಮ� ನನನ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್
�ೂಡು�ನು ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದನು. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವರು �ಾಪಗಳ
ಕಷ್�ಾಪ�, �ೂಸ ಹೃದಯ, �ತಯ್�ೕವದ ಫ��ಾಂಶ�ಾ�ರುವ �ೕವರ ಕು��ಾದ
�ಳುವ��ಯನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ��ಾದ್�. ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೂಂದಲು �ಾನವನು
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ�ೕಕು �ಾಗೂ ನಂ���ಡ�ೕ�ಾ��.
“ಉತತ್ಮ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು”– ವ 10-12. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
“ಮಧಯ್�ಥ್ಕ�ಾ��ಾದ್�” – 9:15; 12:24. ಆತನ ಮೂಲಕ �ೕವರು ಅದನುನ್ �ಾಥ್��ದನು
ಮತುತ್ ಆತನ ಮೂಲಕ �ೕವರು ಅದನುನ್ ಸತತ�ಾ� ಪ��ಾಮ�ಾ�ಯ�ಾನ್�
�ಾಡು�ಾತ್�. 7
8:7 ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ದದ್ �ೂೕಷ�ೕನು? ಜನ�ಲಲ್ರೂ �ಾಪಗ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್
�ೕವರ �ಯಮಗ�� ��ೕಯ�ಾಗಲು ಆಗದವ�ಾ�ದದ್ರು. ಆದದ್�ಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು �ೂ�ಯುವ ಬದಲು ಅವ�� �ಾಪಗಳು ಉಂ�ಾದವ� – �ೂೕ�ಾ 8:3;
ಗ�ಾ 3:10-13. 8-12
8:8-12 �� 31:31-34 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 9
8:9 “ಅವರು ನನನ್ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಥ್ರ�ಾ� �ಲಲ್�ಲಲ್”– ಇದು�ೕ �ೂಡಡ್
ಸಮ�ಯ್�ಾ��. ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ� ಜನ�� ಏನು �ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್
�ೕ�ರ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇತುತ್, ಆದ� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ರ�
ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಅಶಕತ್�ಾ�ತುತ್. ��ೕಚನ�ಾಂಡ�ಂದ ಮ�ಾ�ಯ ತನಕದ ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯ ಇ�ೕ ಚ��ರ್ಯು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ �ಫಲ� �ಾಗೂ ಅಪನಂ�ಗ�ಥ್�ಯ
ಚ��ರ್�ಾ��. 10
8:10 �ೕವರು ಇ�ಲ್ ತನನ್ ಜನರನುನ್ �ೂಸಬರ�ಾನ್� ಮತುತ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸವ�ಳಳ್ವರ�ಾನ್�
�ಾಡುವ, ಅವ�� ಆತನ ಆ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗುವ ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ ಹೃದಯವನುನ್
�ೂಡುವ �ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3-8; �ೂೕ�ಾ 8:3-4;
2 �ೂ�ಂಥ 5:17; 1 �ೕತರ್ 1:23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
“ನನನ್ ಜನರು”– 2 �ೂ�ಂಥ 6:16-18; 1 �ೕತರ್ 2:9-10. 11
8:11 “ಎಲಲ್ರೂ ನನನ್ �ಾನವನುನ್ ಪ��ರುವರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 11:27; �ೕ�ಾನ

14:7,17; 17:3,6; 2 �ೂ�ಂಥ 4:6. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು �ೕವರ �ಾನವನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ
�ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಅದು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ರುವದನುನ್ ನಮ� �ೂಡುತತ್�. ಇದು �ೕವರ
ಕು��ಾ�ರುವ �ಾ�ಾರಣ �ಾನವಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ೕರ�ಾದ, ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾನ�ಾ��. �ೕ�
�ಾವ �ಾಗರ್, �ಾವ ತತವ್, �ಾವ �ಾ�ರ್ಕ ಪದಧ್� ಇದನುನ್ �ೂಡ�ಾರದು. 1
�ೂ�ಂಥ 1:19-21; 2:7-16; �ೂ�ೂ 2:8 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 12
8:12 ��ಾಯ 44:22; �ೕಕ 7:19; ಲೂಕ 24:47; ಅ�� 13:38-39; �ೂೕ�ಾ
4:6-8; 8:33. 8-12 ವಚನಗಳ�ಲ್ “�ಾನು” ಎಂದು ಮ�ತ್ಮ�ತ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವದನುನ್
ಗಮ���. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು “�ಾನು” ಎಂಬದರ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ��. ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯು “�ಾವ�” ಎಂಬ ಜನರ �ಾತುಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ತುತ್ – ��ೕ 19:8;
24:7. ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ಹ�ಯದು ದುಬರ್ಲ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ೂೕತು�ೂೕ�ತು, ಆದ�
�ೂಸದು ಶಕತ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಯಶ�ವ್�ಾಗುತತ್�. 13
8:13 “ಹ�ಯದು”– ಅಂದ� ಉಪ�ೕಗದ�ಲ್ ಇಲಲ್� ಇರುವಂಥದುದ್,
ಅಂ�ೕಕ�ಸಲಪ್ಡ� ಇರುವಂಥದುದ್. �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ೂಡ�ಾದ
ಒಡಂಬ��ಯು ಮು�ಾತ್ಯ�ೂಳುಳ್ವ�ಾ�ತುತ್. ಮತುತ್ ಅದ�ೂಂ�� ಹ�ಯ
�ಾಜಕತವ್ವ� ಮು�ಾತ್ಯ�ೂಳುಳ್ವ�ಾ��.
“�ಮೂರ್ಲ�ಾಗಲು �ದಧ್�ಾ��”– �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಆಲಯವ� ಇನೂನ್ ಇತುತ್
ಮತುತ್ �ಾಜಕರು ಅ�ಲ್ �ೕ� ಸ�ಲ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ಆದ� �ರ್.ಶ 70 ರ�ಲ್ ಎಲಲ್ವ�
�ಂತು�ೂೕ�ತು. ಮ�ಾತ್ಯ 24:1-2; ಲೂಕ 19:41-44 �ೂೕ��. ಆ ಸಮಯ�ಂದ
�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ �ಹೂದಯ್ರ ಆಲಯ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಪರ್�ಾರ �ಾವ �ಾಜ�ೂೕ�ೂಯ್ೕಗವ� ನ�ಯು�ಾತ್ ಇಲಲ್.
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9:1 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಬರಹ�ಾರನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮತುತ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ
�ಾಜಕತವ್ದ �ೂೕ��ಯನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆತನು ಹ�ಯ �ೕವದಶರ್ನ
ಗು�ಾರ ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ �ಾಜಕರು �ಾಡು�ತ್ದದ್ �ೕ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
– ವ 1-7. ನಂತರ ಆತನು �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರದ�ಲ್ ನ�ಯುವ �ೕ� ಮತುತ್ ಆ�ಾಧ�
ಏನು ಸೂ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – ವ 8-10. ನಂತರ ಆತನು
ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅ�ರ್�ದ ಯಜಞ್ ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕದ
�ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ�ೂಳ�ನ ಆತನ ಪರ್�ೕಶದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� - ವ
11-28.

“�ೕ�ಾಲಯ”– ��ೕ 25:8 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 2
9:2 ��ೕಚನ�ಾಂಡ 25-40 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ ಮತುತ್ ಅದರ
��ಾರ್ಣವನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�. ಅದ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ರುವ �ಷಯಗಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್
��ಯಲು ಅದರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಬಹು�ೕಕ �ಾಜಕ�ಾಂಡ ಮತುತ್ ಅರಣಯ್�ಾಂಡದ
�ಲವ� �ಾಗಗಳು ಅದರ �ೕ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಅವ�ಗ�� �ೂಡ�ಾ�ರುವ
�ಾರ್�ಾನಯ್�ಯನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ಾದ�, �ೕವರು ತನನ್ ಜನ��ಾ� �ೂ�ಟ್ರುವ
ಸೂಚ�ಗನು�ಾರ ಆತನ �ಾಯರ್ಕರ್ಮ�ಕ್ ಇರುವ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ �ಾವ�
��ಯಬಹುದು. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಸು�ಾರು ನಲವತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು ಈ �ಷಯದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಭೂ�ಾಯ್�ಾಶಗಳು ಮತುತ್ �ಾನವನ ಸೃ�ಟ್ಯನುನ್ �ವ�ಸಲು �ೕವಲ
ಎರಡು ಅ�ಾಯ್ಯಗಳನುನ್ �ೂಡ�ಾ�� (ಆ��ಾಂಡ 1 ಮತುತ್ 2 ಅ�ಾಯ್ಯದ ನಂತರ
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಸೃ�ಟ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅ�ೕಕ ಸಲ ಪರ್�ಾತ್�ಸ�ಾ��).
��ೕಚನ�ಾಂಡ 30 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ೂ�ಯ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ�� ಮತುತ್ �ೕವದಶರ್ನ
ಗು�ಾರವನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅ�ಾಯ್ಸ�ಾ� �ೕ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ��ದು�ೂ�ಳ್�.
“�ೕಪಸತ್ಂಭ”– ��ೕ 25:31-40. “�ೕಪಸತ್ಂಭ” ಎಂಬದು “�ೕಣಸತ್ಂಭ”
ಎಂಬುದ�ಕ್ಂತಲೂ ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ��. ಜನರು �ೕಣಸತ್ಂಭಗಳ �ೕ�
�ೕಪಗಳನುನ್ ಇಡುವ�ಲಲ್.
“�ೕಜು”– ��ೕ 25:23-30. 3
9:3 “ಎರಡ�ಯ ��”– ��ೕ 26:31-35. �ದಲ�ಯ ಪರ�ಯು ಪ�ಶುದಧ್
ಸಥ್ಳವನುನ್ �ೂ�ಾಂಗಣ�ಂದ �ೕಪರ್�ಸುವ�ಾ�ತುತ್. 4
9:4 “ಧೂ�ಾರ�”– ��ೕ 30:1-10.
“ಮಂಜೂಷ”– ��ೕ 25:10-15.
“ಮ�ಾನ್”– ��ೕ 16:14-16,33.
“ಆ�ೂೕನನ �ೂೕಲು”– ಸಂ�ಾಯ್ 17:8-11.
“ಕ�ಲ್ನ ಹ��ಗಳು”– ��ೕ 25:16. 5
9:5 “�ರೂ�ಗಳು”– ��ೕ 25:17-22.
“ಪರ್�ಾವ”– ��ೕ 40:34-35. 6
9:6 “ಮುಂದಣ �ಾಗ” ಅಂದ� “ಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ”– ವ 2.
“�ೕ�ಾ�ಾಧ�”– ��ೕ 27:21; 30:7-8; �ಾಜಕ 24:5-9. 7
9:7 “ಎರಡ�ಯ �ಾಗ”ಅಂದ� ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ – ವ 3. �ಾಜಕ�ಾಂಡ 16 �ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯವ� ಮ�ಾ�ಾಜಕನು ವಷರ್�ೂಕ್�ಮ್ �ಾಡುವ ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�.

ಈ ಅ�ಾಯ್ಯವನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದ� ಇದ�ೂಂ�� ಆ
ಅ�ಾಯ್ಯವನುನ್ ಓದ�ೕಕು.
“ಅ�ಯ� �ಾಡುವ ತಪ�ಪ್ಗಳು”– ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ��ಲಲ್� ಅಥ�ಾ ��ಯ�
�ಾ�ದ �ಾಪಗಳು ಎಂಬದು ಬರಹ�ಾರನ ಅಥರ್ವಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ೕವರ ಅ��ಲಲ್�,
ಅಂದ�, ಆತನ ಕು��ಾದ �ೖಯ�ತ್ಕ ಅನುಭವ�ಲಲ್� �ಾ�ದವ�ಗಳು ಎಂಬ�ಾ�� (ಎ�
4:17-19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ� ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್
�ೂೕಷಪ��ಾರದ �ನದಂದು ಜನರ ಅಶುದಧ್�ಗಳು, ದುಷಟ್ತನಗಳು ಮತುತ್
ಎದುರು�ೕಳು���ಂ�� �ಾಪಗಳನುನ್ ಸಹ ಪ�ಹ�ಸ�ಾಗುತತ್� – �ಾಜಕ
16:21-22,30,34 (“ಅವರ ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳು” ಪದ ಮ�ತ್ಮ�ತ್ ಬಳ��ಾ�ರುವದನುನ್
ಗಮ���). �ಾಜಕ�ಾಂಡ 16�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕನ �ಲಸವ� ತಪ�ಪ್ಗಳು,
��ಯ� �ಾ�ರುವ �ಾಪಗ�� �ೕ�ತ�ಾ�ರ�ಲಲ್. 8
9:8 “ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು”– 3:7 (�ೕ�ಾನ 3:16-17 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ೕವದಶರ್ನ
ಗು�ಾರದ �ಾಖ� ಮತುತ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕನ �ಾಯರ್ವ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ರ್ೕರ�ಗನು�ಾರ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� ಎಂಬ�ಾ� ಬರಹ�ಾರನ ಮನವ��ಯನುನ್ �ಾವ� ಇದ�ಂದ
��ಯಬಹುದು (2 �� 3:16-17 �ೂೕ��). ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್ ನ�ಯುವ
�ೂೕಷಪ��ಾರದ �ನದಂದು ಆತನು �ಾವ �ಾಠವನುನ್ ಕ���ಾದ್�? ಆಗ �ೕವರ
ಪರ್ಸನನ್��ಳ� �ೂೕಗುವ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸ�ಾ�ರ�ಲಲ್. �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ
(ಮತುತ್ ನಂತರದ�ಲ್ �ೕ�ಾಲಯ) ಉಪ�ೕಗದ�ಲ್�ಾದ್ಗ, ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್
ಮ�ಾ�ಾಜಕನಲಲ್� �ೕ� �ಾರೂ ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೂೕಗು�ತ್ರ�ಲಲ್.
ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳವ� �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರದ�ಲ್ದದ್ ಒಂದು ಸಥ್ಳ�ಾ�ದುದ್, �ೕವರ
ಪರ್ಸನನ್�ಯು ಆ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ತುತ್. �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರವ� �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�� �ೂೕಗಲು
ಎದು�ಾಗುವ ಅ�ತ�ಗಳನುನ್ ��ಸುತತ್��ೕ �ೂರತು �ೕ� �ೂೕಗ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್
��ಸುವ�ಲಲ್. ��ೕ 27:9-19 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವದಶರ್ನ
ಗು�ಾರವನುನ್ �ೂರತುಪ�� ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�� �ಾವ ವಯ್�ತ್ಯೂ
�ೂೕಗ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅಲಲ್. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೂೕ��ಾದ್� – (ಆ� 5:24; 6:9;
27:7; ��ೕ 33:14; �ೕತರ್� 51:11; 89:15 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಆದ� ಆ
ಯುಗದ�ಲ್ �ೕವರು ಇದು �ಾಧಯ್�ಾಗಬಹು�ಂಬ �ಾಗರ್ವನುನ್ �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರ�ಲಲ್.
ಈಗ ಆತನು ಪರ್ಕ���ಾದ್�. ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ರುವ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್��ಳ�
�ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ರುವ ಮನುಷಯ್ರು ಇಂದು ಬರಬಹುದು �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವರ
�ಾಪಗಳನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು ತನನ್�ನ್ೕ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್��ಾದ್� – 10:19-20; 1 �ೕತರ್

3:18. 9
9:9 ಹ�ೕ ಒಡಂಬ��ಯ ಯಜಞ್ಗಳು �ಾಪ ಮತುತ್ ಅಪ�ಾಧದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
��ದು�ಾಕಲು ಶಕತ್�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ ಮನ�ಾಸ್�ಯನುನ್ ಶು��ೂ�ಸಲು
ಅವ�ಗ�ಂದ ಆಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ – 10:2. ಮನ�ಾಸ್�ಯು ಶು��ಾ�ಲಲ್�ಂದ�,
“ನಂ��ಯ ಪ�ಣರ್ಭರವ��ಂ�” (10:22) �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್��ಳ� �ೂೕಗಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅ�� 23:1 ರ�ಲ್ ಮನ�ಾಸ್�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 10
9:10 ಊಟ, ಇ�ಾಯ್� �ಷಯಗಳ ಕು�ತು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ
�ಯಮಗಳು (�ಾಜಕ 11; ಸಂ�ಾಯ್ 6:15,17; 28:7-8; ��ೕ 30:17-21; �ಾಜಕ
16:24) ಸಹ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳ �ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ �ತರ್ಣಗ�ಾ��. ಅವ�ಗಳ�ಲ್
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಾವ��ೕ �ಾರ್ಮುಖಯ್��ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವ� �ೕವಲ �ೂ�ಾಂಗಣ
“�ಯಮಗ�ಾ��”. ಮತುತ್ �ೕವರು ಅವ�ಗಳನುನ್ ತನನ್ ಜನ�� �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ೕ��ಲಲ್
– “ಸು�ಾರ�ಯ ಸಮಯದ ತನಕ” �ಾತರ್�ೕ �ೕ���ಾದ್�. “ಸು�ಾರ�” ಎಂದು
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “ಸ�ಪ�ಸುವ�ದು”. �ೕವರು �ೂಸ
ಏ�ಾರ್ಡು (�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಥ್�ಸುವ �ೂಸ ಒಡಂಬ��) ಪ�ಚಯಪ�ಸುವ ತನಕ
�ಾತರ್�ೕ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಯಮಗಳು ಇದದ್ವ�. 11-28
9:11-28 ಬರಹ�ಾರನು ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ
�ಷಯವನುನ್ ಪರ್�ಾತ್�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ದದ್ �ಾಜಕರ
ಚಟುವ��ಗ�ಲಲ್ವ� ಏನನೂನ್ �ಾ�ಸಲು ಆಗ�ಲಲ್��ೕ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಆತನ �ೕ� �ೕ�
�ಾ��� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 11
- 9:11 8:2,5 �ೂೕ��. 12
9:12 “�ೂೕತಗಳು ಮತುತ್ �ೂೕ�ಗಳು”– �ಾಜಕ 16:14-15,27.
“ಸವ್ಂತ ರಕತ್”– 11-28 ವಚನಗಳ�ಲ್ “ರಕತ್” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಹ�ೂನ್ಂದು ಸಲ
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಯಜಞ್ ಮತುತ್ ಮರಣ ಪದಗಳನುನ್ ಸಹ ಹಲವ� ಸಲ
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��, ಈ ಪದಗಳು ಸಹ ರಕತ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್
(ಯಜಞ್ ಮತುತ್ ಮರಣ) �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಂದು ಬರಹ�ಾರನು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
�ಾಕಂದ�: ಅದು ��ಾವ್�ಗಳ ಮನ�ಾಸ್�ಯನುನ್ ಶು��ಾಡುತತ್� (ವ 14) ಅದು
ಅವರನುನ್ �ಡುಗ� �ಾಡಲು �ೂಡ�ಾದ ಕರ್ಯ�ಾ�� (ವ 16) ಅದು ಕಷ್�ಾಪ��
ಆ�ಾರ�ಾ�� (ವ 22) ಅದು “ಪರ�ೂೕಕದ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್” ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುತತ್� (ವ 23)
ಮತುತ್ ಈ �ಾಯರ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಅದು �ಾಪ�ಲಲ್� �ಾಡುತತ್� (ವ 26,28).
“��ೕಚ�”– ವ 15. �ೕತರ್� 78:35; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗ��ಾ� ಸಂ�ಾ��ದ ��ೕಚ�ಯು “�ಾಶವ್ತ�ಾ��”
ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. 5:9; 10:14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅದರ ಫ��ಾಂಶವ�
�ಾಶವ್ತ�ಾ��. ಆತನು ತನ� ಸವ್ಂತ�ಾದವರನುನ್ ತನನ್ ರಕತ್ವನುನ್ ಕರ್ಯ�ಾ� �ೂಟುಟ್
ಖ�ೕ���ಾದ್� �ಾಗೂ ಅವರು �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಆತನವ�ಾ��ಾದ್� – 1 �ೕತರ್ 1:18-19; 1
�ೂ�ಂಥ 6:20; �ೕ�ಾನ 6:37; 17:6,11,12. 13
9:13 “ಕಡಸು”– ಅರಣಯ್�ಾಂಡ 19 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ �ೂೕ��. �ಾಪ�ಂದ ಹೃದಯವನುನ್
ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಅಪ�ಾಧವನುನ್ ಪ�ಹ�ಸುವದಕೂಕ್ ಇದಕೂಕ್ �ಾವ��ೕ
ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. �ಾ��ೕ �ಾರ್�ಗಳ �ಾವ ಯಜಞ್ಗ�ಗೂ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. 14
9:14 “��ೂೕರ್�ಯ�ಾನ್�”– 4:15; 7:26; 1 �ೕತರ್ 1:19; 2:22; 3:18.
“ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್”– ಮನಸುಸ್ �ಾನವನ�ಲ್ರುವ ಸಹಜಶ�ತ್�ಾ�ದುದ್ ಆತನ
�ರ್�ಗಳನುನ್ ��ಾ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವ� ಸ��ೕ ಅಥ�ಾ ತ��ಪ್ೕ, ಒ�ಳ್ಯ�ೂೕ
ಅಥ�ಾ �ಟಟ್�ೂೕ ಎಂದು ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. ಮನ�ಸ್ನ ಕು�ತು ಅ�� 23:1; 24:16;
�ೂೕ�ಾ 2:15; 9:1; 1 �ೂ�ಂಥ 8:7; 10:28-29; 2 �ೂ�ಂಥ 1:12; 1 �� 1:5;
3:9; 4:2; �ೕತ 1:15. ಒಂದು�ೕ� ಮನಸುಸ್ �ಾಪ ಮತುತ್ ಅಪ�ಾಧ �ಾವ�ಂದ
ಮ�ನ�ಾದ�, ಅದನುನ್ “ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸ�ೕಕು”. ಅಂದ�, �ಾಪ ಮತುತ್ ಅಪ�ಾಧವ�
ಪ��ಾರ�ಾ��, �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ಮತುತ್ ��ಯ ಎದು�ಾಗಲು �ಾವ��ೕ
�ಾರಣ�ಲಲ್ ಎಂದು ಅದನುನ್ ಸ�ಾ�ಾನಪ�ಸ�ೕಕು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ ಇದ�ನ್ೕ
�ಾಡುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯ್ಗದ ಕು��ಾ�ರುವ ನಮಮ್ �ಾನ, ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್
ಪ�ಹ�ಸಲು ಆತನು ತನನ್ ರಕತ್ವನುನ್ ಸು��ದನು ಎಂಬ ನಮಮ್ ನಂ��, ನಮಮ್ ಮನಸಸ್ನುನ್
ತೃ�ತ್ಪತ್�ಸುತತ್�. �ಾವ� �ಾ�ಗಳು ಎಂಬ ನಮಮ್ �ಳುವ���ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ವ�
ನಮಮ್ನುನ್ ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುವ�ಲಲ್ (1 �ೕ�ಾನ 1:8; 1 �� 1:15), ಬದ�ಾ� �ೕವರ
�ೂೕಪ ನ�ಮ್ಂದ ��ದು�ಾಕಲಪ್�ಟ್� ಎಂಬದನುನ್ ದೃಢಪ�ಸುತತ್�. ನಮಮ್
ಮನಸುಸ್ನ�ಲ್ ���ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯ್ಗವ�, ನಮಮ್ ಮನ�ಾಸ್��
ಸೂಚ�ಯನುನ್ �ೂಡಲು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸಲು �ೕವರು ಆತನ �ಾಯ್ಗದ
�ಳುವ��ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಅ�� 15:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
�ಾಗೃತ ಮನಸುಸ್ ನಮಮ್ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ಾಡುವದು ಮತುತ್ ನಮ� �ರುದಧ್�ಾ�
ಎದುದ್ �ಲುಲ್ವದು ಅತಯ್ಂತ �ೕದ�ಯ �ಾಯರ್�ಾ�ರುತತ್�. ಅದು ಸ�ಾ�ಾನ ಮತುತ್
��ಾರ್ಂ�ಯನುನ್ ಪ�ಯುವದು �ೕ�? �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯ್ಗದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಅದು
�ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. ಇದು �ಾಧಯ್�ಾಗು�ಾಗ �ಾವ� ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� ಮತುತ್ ಸವ್ತಂತರ್�ಾ�
“�ೕ�ಸುವ �ೕವರನುನ್ �ೕ�ಸಬಹುದು”. ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ತರ್�ೕಕ �ೕವರ ಬ�ಗ್

ಬ�ಯ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಗಮ��� – ಮಗನು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ ತನನ್�ನ್ೕ ತಂ��ಾದ
�ೕವ�� ಒ�ಪ್�ದನು. ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17 ರ�ಲ್ ತರ್�ೕಕತವ್ದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. 15
9:15 “ಈ �ಾರಣ�ಂದ”- �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ವ� ಮನಸಸ್ನುನ್ ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುತತ್� ಎಂಬ
ಸತಯ್. ಆದ� ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ಯಜಞ್ಗಳು ಇದನುನ್ �ಾಡ�ಾರ� ಇದದ್ವ� – ವ 9; 10:2.
“�ೂಸ ಒಡಂಬ��� ಮಧಯ್ಸಥ್�ಾ��ಾದ್�”– 8:6-13. ಈ ಒಡಂಬ��ಯು ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸು��ರುವ ರಕತ್ದ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�� – ಮ�ಾತ್ಯ 26:28.
“ಕರ್ಯ”– ವ 12; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28.
“�ದಲ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಲದ�ಲ್”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂೕಕದ ಎ�ಾಲ್
�ಾಲಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ ತನನ್ ಜನರ �ಾಪಗ��ಾ� �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು. ಆತನು ಈ �ೂೕಕ�ಕ್
ಬರುವ �ದಲು �ಾಪ �ಾ�ದವ�ಲಲ್ರೂ ಇದರ�ಲ್ �ೕ��ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 3:25
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ತಯ್�ಾಧಯ್�”– 1:2,14. 16
9:16 “�ಾಸನ”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ “ಒಡಂಬ��” ಎಂಬ ಪದವ�ನ್ೕ “�ತತ್” ಮತುತ್
“�ಾಸನ” ಪದಗ�� ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಕನನ್ಡ �ಾ�ಯ�ಲ್ (ಮತುತ್ ಇನೂನ್ ಅ�ೕಕ
�ಾ�ಗಳ�ಲ್) �ಾವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ನನ್�ಾ�ರುವ ಎರಡು ಪದಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ೕ�. 15�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಬರಹ�ಾರನು ��ಾವ್�ಗ�� �ೂ�ಯುವ
“�ತಯ್�ಾಧಯ್�ಯ” ಬ�ಗ್ �ೕ��ಾದ್�. ಆದ� ಈಗ ಆ �ತಯ್�ಾಧಯ್�ಯು �ಾಸನವನುನ್
�ಾ��ಾತನು (�ರ್ಸತ್ನು) �ಾಯುವ ತನಕ �ಗುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. 18-20
9:18-20 ��ೕ 24:1-8 �ೂೕ��. ಬರಹ�ಾರನು ಈಗ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (��ೕ 19:5), ಅದನುನ್ ಸಂಕಲಪ್ ಪತರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಸನದ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕವರು ಈ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ �ಾ�ದನು ಮತುತ್
ಅದರ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� �ಾವ್ಸಥ್ಯ್ವನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದನು (ಧ�ೕರ್ 12:8-10;
��ೂೕ 1:6; 23:4; �ೕತರ್� 105:11). ಈ ಒಡಂಬ�� ಅಥ�ಾ “�ತತ್ ಪತರ್”
�ಾಯರ್ರೂಪ�ಕ್ ಬರುವ �ಾರಣ�ಕ್ �ೕವರು �ಾಯ�ಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಆ �ಾರ್�ಗಳು
�ಾಯ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಪರ್��ಠ್�ದನು. �ಾರ್�ಗಳ ಮರಣವ� �ೕವರ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್
�ಾಯರ್ರೂಪ�ಕ್ ತರಲು �ೕ� �ಾಧಯ್? �ಾವ� ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ ಸಂಗ�
ಏ�ಂದ� ಅ�ಲಲ್ವ� ಮುಂಬರುವ �ಾಯರ್ಗಳ �ಾ� ಅಥ�ಾ �ತರ್ಣ�ಾ�ದದ್ವ� (ವ
23,24; 8:5; 10:1). ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್ವ� ಈ ��ಾವ್�ಗ�� �ಾ�ಾದ್ನ
�ಾಡ�ಾ�ರುವ �ತಯ್�ಾದ ಪರ�ೂೕಕದ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್ದ �ತರ್ಣ�ಾ��. ಮತುತ್ �ಾರ್�ಗಳ

ಯಜಞ್ವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ನುನ್ ಯಜಞ್ವ�ಾನ್� ಅ�ರ್��ೂಳುಳ್ವದರ �ತರ್ಣ�ಾ��.
�ಾಲಕರ್�ೕಣ �ಾನು �ಾನ�ಾ� �ಾರ್ಣ �ೂಡ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೕವ�� �ದ�ೕ
�ೂ�ತ್ತುತ್, ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ತನನ್ ಮುಂಬರುವ ಮರಣದ �ದಶರ್ನವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
�ೕ� �ಜ�ಾದ ರಕತ್ವನುನ್ ಜನರ �ೕಹಗಳ �ೕ� �ಮು�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು (��ೕ
24:8). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ರಕತ್ವನುನ್ (ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�, �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ�) ಆಂತಯರ್ದ
�ಾಗಗಳ �ೕ� ��ಸು�ಾತ್� – ಅವ� �ಾವ��ಂದ� ಹೃದಯ ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ
ಮನಃ�ಾ� (ವ 14; 10:22). 21
9:21 ಇದು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್. ಬರಹ�ಾರನು ಈ
�ಾ��ಯನುನ್ �ೕ� �ಾವ��ೂೕ ಒ�ಳ್ಯ ಮೂಲ�ಂದ ಪ�ದು�ೂಂ��ಾದ್�. 22
9:22 “ಸವ್ಲಪ್ ಕ�� ಎ�ಾಲ್ ವಸುತ್ಗಳು”– ಸಹಜ�ಾ� �ೂೕಷಪ��ಾರಕ ಯಜಞ್�ಾಕ್�
�ಾರ್�ಗಳ ರಕತ್ದ ಅವಶಯ್ಕ��ತುತ್. ಆದ� ಅದರ�ಲ್ಯೂ �ಲವ� ��ರ್ಷಟ್�ಗ�ದದ್ವ�
(�ಾಜಕ 5:11-13; ಸಂ�ಾಯ್ 31:22-24).
“ರಕತ್�ಾ��ಲಲ್� �ಾಪಪ��ಾರ ಉಂ�ಾಗುವ�ಲಲ್”– �ಾಜಕ 17:11 �ೂೕ��. ಈ
�ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸು��ರುವ ರಕತ್ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�� �ಾತರ್�ೕ �ಾನವರನುನ್
ಕಷ್�ಸು�ಾತ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 26:28; ಎ� 1:7. 23
9:23 “ಪರ್�ರೂಪ�ಾ�ರುವ ವಸುತ್ಗಳು”– 8:5; 10:1.
“ಪರ�ೂೕಕ ವಸುತ್ಗಳು”– ಪರ�ೂೕಕವನುನ್ ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. ಅದು
�ೕವರು �ಾ�ಸುವ ಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ �ಾಪ ಅಥ�ಾ ದುಷಟ್ತನಗ��
�ಾವ��ೕ ಅವ�ಾಶ�ಲಲ್. “ಪರ�ೂೕಕ ವಸುತ್ಗಳು” ಎಂದ� ಬಹುಶಃ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
�ಾಯರ್ಗ�ಾ�ರಬಹುದು,
�ೕವರು
ಮತುತ್
�ಾನವನ
ನಡು�ಯ
�ೂಸ
ಸಂಬಂಧ�ಾ�ರಬಹುದು, �ಡುಗ� �ೂಂ�ರುವ ಜನರು �ೕವರನುನ್ ಸ�ೕ��,
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಆತನನುನ್ �ೕ�ಸುವ ರಂಗ�ಾ�ರಬಹುದು. ಈ “ವಸುತ್ಗಳು” ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾಸತ್ವಗ�ಾ�ದುದ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಸದಯ್ದ ಶು�ಧ್ೕಕರಣ, ಆ�ಾಧ� ಮತುತ್ �ೕ��
ಸಂಬಂ��ದವ�ಗ�ಾ��. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರವನುನ್, ಇ�ಾಯ್�,
�ಾರ್�ಗಳ ರಕತ್�ಂದ ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸ�ೕ�ಾ�ತುತ್ (�ಾಜಕ 16:16,20). �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವರ “ಮ�” ಎಂದ� ಆತನ ಜನರು, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸ� (3:6). ಈ
“ಮ�ಯನುನ್” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್�ಂದ ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸ�ೕ�ಾ�ತುತ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್
ಆತನ ರಕತ್ ಈ ವಚನದ “ಉತತ್ಮ ಯಜಞ್ಗಳು”. 24
9:24 “ಅನುರೂಪ”– ಅಥ�ಾ “ಪರ್���ಗಳು”. ಇದು�ೕ �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ ಮತುತ್
�ೕ�ಾಲಯ�ೂಳ�ರುವ ಪ�ತರ್ ಸಥ್ಳ�ಾ��. ಇವ�ಗಳನುನ್ “�ಜ�ಾದ ವಸುತ್ಗಳ”

��ಾನದ�ಲ್�ೕ �ಾಡ�ಾ�� – 8:2 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಪರ�ೂೕಕವ� “�ಜ�ಾದ”
ಪ�ತರ್ ಸಥ್ಳ�ಾ��.
“ನಮ�ಾ�”– 7:25; 1 �� 2:5; 1 �ೕ�ಾನ 2:1. 25
9:25 �ಾಜಕ 16:14-15,34. 26
9:26 “ಒಂ�ೕ �ಾ�”– ವ 12,28; 10:10,14. �ಾನವರು ರಕಷ್� �ೂಂದಲು ಎರಡು
�ಾ�ರ ವಷರ್ಗಳ �ಂ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಒಂ�ೕ �ಾ� ಅ�ರ್�ದ ಯಜಞ್ವ� �ಾ�ಾ�ತುತ್.
ಆತನು ತನನ್�ನ್ೕ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್�ದನು ಮತುತ್ “�ೂೕಕದ �ಾಪಗಳನುನ್” ��ಾ��ದನು
(�ೕ�ಾನ 1:29). ಒಂ�ೕ �ಾ� ಅ�ರ್ಸ�ಾ�ರುವ ಈ ಯಜಞ್ವನುನ್ ಮ�ತ್ ಅ�ರ್ಸ�ೕ�ಂದು
�ೕ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ �ಾ��ೕ ಇದು ಅ�ಾವಶಯ್ಕವ� ಆ��. 27
9:27 “ಒಂ�ೕ �ಾ� �ಾಯುವದು”– ಜನರು ಮ�ತ್ಮ�ತ್ �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� ಹುಟುಟ್�ಾತ್�
ಮತುತ್ ಮ�ತ್ಮ�ತ್ �ಾಯು�ಾತ್� ಎಂದು ಸತಯ್�ೕದವ� ಕ�ಸುವ�ಲಲ್. �ಾ�ೕ�ಕ ಜನನವ�
ಒಂ�ೕ �ಾ� �ಾ��ೕ �ಾ�ೕ�ಕ ಮರಣವ� ಒಂ�ೕ �ಾ�. �ೕಬ 11:12; �ೕ�ಾನ
9:3 ರ�ಲ್ ಪ�ನಜರ್ನಮ್ದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಪ�ನಜರ್ನಮ್ದ ಮೂಲಕ ಜನರು
ರಕಷ್� �ೂಂದುವರು ಎಂಬ ಆ�ೂೕಚ�ಯು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾ�� (�ಾ��ೕ
ಸು�ಾಳ್��). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್�ನ್ೕ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಮ್ ಎ�ಾಲ್
�ಾಪಗಳನುನ್ ಅ�� �ಾ�ದನು. ಇ�ೕ ಕಷ್ಣದ�ಲ್ ನಮಮ್�ಲ್ �ಾ�ಾದರೂ ಅತನ�ಲ್
ಭರವ�ಯ�ನ್ಟಟ್� ಕಷ್�ಾಪ�, ಆ�ಮ್ೕಕ ಜನನ ಮತುತ್ �ತಯ್�ಾದ ರಕಷ್�ಯನುನ್
�ೂಂ��ೂಳಳ್ಬಹುದು.
“�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:15; ಅ�� 17:31. �ಾನವ�� ಸಂಭ�ಸುವ ಒಂದು
ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವ��ಾ� ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾಯು�ಾತ್ ಇರುತತ್�, ಅದು ಪ�ನಃ ಅವರನುನ್
�ೂೕಕ�ಕ್ ಬರ�ಾಡುವ ಪ�ನಜರ್ನಮ್ವಲಲ್. 28
9:28 “ಬಹುಜನರ �ಾಪಗಳು”– ��ಾಯ 53:11; ಮ�ಾತ್ಯ 26:28. �ೕ�ಾನ
1:29; 2 �ೂ�ಂಥ 5:14; �ೕ�ಾನ 3:16; 1 �ೕ�ಾನ 2:2 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ�ೕ �ೂೕಕ�ಾಕ್� �ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್�ಾದರೂ, ನಂ���ಂದ
ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವ�� �ಾತರ್�ೕ �ಾಪಕಷ್�ಾಪ� �ೂ�ಯುತತ್�.
“ಎರಡ�ಯ �ಾ�”– �ೕ�ಾನ 14:3 ರ �ವರ�ಯನುನ್ �ೂೕ��. ಈ ವಚನದ�ಲ್
“ರಕಷ್�” ಎಂದ� ��ಾವ್�ಗಳ ಅಂ�ಮ ರಕಷ್��ಾ�ದುದ್, ಇದನುನ್ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ನ�ಯುವ
�ಾಯರ್ವ�ಾನ್� �ೂೕಡ�ಾ��. ಇದನುನ್ ಇನುನ್ಮುಂ� �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವ �ಾಸಥ್ಯ್�ಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ಾ�� – 1:14; �ೂೕ�ಾ 8:23-24; 1 �ೕತರ್ 1:4-5. ��ಾವ್�ಗಳು ಈ�ಾಗ�ೕ
�ಾಪದ ���ಂದ, �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�ಂದ �ಾಗು ನರಕ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಂ��ಾದ್�. ಅವರು

�ಾಪದ ಶ�ತ್�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂದು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 1:21; �ೕ�ಾನ 5:24;
�ೂೕ�ಾ 8:1-4; 1 �ೂ�ಂಥ 1:21). ಅವರು �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅದರ
ಪರ್�ಾವಗ�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂದುವರು �ಾಗೂ ತಮಮ್ �ಾರ್�ಾತಮ್ ಶ�ೕರಗ��
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂ��ೂಳುಳ್ವರು.
“ತನನ್ನುನ್ ��ೕ���ೂಂ�ರುವವ��”– ಪದಗಳನು ಗಮ��� – ಮ�ಾತ್ಯ 24:42-51.
ಇದರ ಅಥರ್ ಆತನ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಯನುನ್ ��ೕ��ಂದ ಎದುರು�ೂೕಡುವದು. �ೕತ 2:13
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾಪಪ��ಾರಕ �ನದಂದು (�ಾಜಕ�ಾಂಡ 16 �ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯ) ಮ�ಾ�ಾಜಕನು ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ�ೂಳ� �ೂೕದ ನಂತರ �ೕವಜನರು
ಅವನು �ಂ�ರು� ಬರುವದನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸಹ
�ಜ�ಾದ ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ�ಾ�ರುವ ಪರ�ೂೕಕ�ೂಳ� �ೂೕ��ಾದ್�. �ೂರ�,
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಆತನ ಜನರು ಆತ��ಾ� �ಾಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ದಲ�
ಮತುತ್ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ನಡು�ಯ ಅವ�ಯು ಮ�ಾ�ಾಪಪ��ಾರಕ �ನ�ಕ್
�ೂೕ���ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�.
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10:1 “�ಾ�”– 8:2,5; 9:23-24. �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ ಮತುತ್ �ಾ��ಗಳು �ಾಗೂ
�ಯಮಗಳು
ಮತುತ್
��ಗಳನುನ್
�ೂಂ�ದದ್
ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
“ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ಗಳ”�ಾ� ಮತುತ್ �ತರ್ಣ�ೕ ಆ�ತುತ್ – ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ ಎಂದ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾನವ��ಾ� �ಾ�ದ �ೕ� ಮತುತ್ ಆತನ ��ಾವ್�ಗಳ �ತಯ್�ಾದ ರಕಷ್�.
“ಎಂ�ಗೂ ��ಧ್� ತರ�ಾರ�ಾ�ತುತ್”– ವ 14; 2:10; 5:9; 11:40; 12:23. �ಾರ್�ಗಳ
ಯಜಞ್ಗಳು �ಾರನೂನ್ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�� �ೕಗಯ್ರ�ಾನ್� �ಾಡಲು ಶಕತ್�ಾ�ರ�ಲಲ್
(7:11,19). �ಾರ್�ಗಳನುನ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸುವದರ �ಾರ್ಮುಖಯ್��ಾ� �ಾಜಕ 1:2 ರ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 2-3
10:2-3 9:9 �ೂೕ��. 2
10:2 “�ಾಪವ�ಂ�ಂದು ಮನಸುಸ್ �ಾ� �ೂಡುವದು”– ಅಥ�ಾ “�ಾಪದ ಮನ�ಾಸ್�”.
ಬರಹ�ಾರನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಜನರು ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಅ�ರ್�ರುವ
ಯಜಞ್ಗ�ಂದ ತಮಮ್ �ಾಪಗಳು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�, ಅಂ�ಮ�ಾ� ��ದು�ಾಕಲಪ್�ಟ್� ಎಂದು
�ೕ��ದ�, ಅವರ ಮನ�ಾಸ್�ಯು ಶುದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್ ಇತುತ್; ಅವರ ಹೃದಯವ�
ಇ�ನ್ಂ�ಗೂ ಅವರ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಎಂದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ತುತ್. 9:14
�ೂೕ��. 4

10:4 “ಅ�ಾಧಯ್�ಾ��ಯ�ಾಲ್”– ಇದು �ಾ� ಅ�ಾಧಯ್�ಾ��? �ಾರ್�ಗಳು
�ಾನವ�� ಪ�ಾರ್ಯ�ಾಗಲು ಮತುತ್ ಅವರ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ �ಾಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್.
�ಾನವನ �ಾಗದ�ಲ್ �ೕ�ೂಬಬ್ನು �ಾಯುವನು ಎಂಬದ�ಕ್ ಅವ�ಗಳು ಸೂಚ� ಅಥ�ಾ
�ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� ಅ�ಟ್ೕ. �ಾರ್�ಗ�� �ೖ�ಕ ಸವ್�ಾವ ಇರುವ�ಲಲ್. ಅವ�ಗಳು
ಅ�ಾಯಕ�ಾದವ�ಗಳು, �ಾನವನ �ಾಪಗಳ ��ಯನುನ್ ಸ���ೂಳಳ್ಲು ಎಂ�ಗೂ ಆಗದ
ಬ�ಪಶುಗ�ಾ�� ಅ�ಟ್. ಆ ��ಯು ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ, �ೕವ�ಂದ �ೕಪರ್ಡುವ�ಾ��.
ಮ�ಾತ್ಯ 25:41; 2 �ಸ 1:9; ಪರ್ಕ 20:14 �ೂೕ��. �ಾನವನು ಸಹ ಮ�ೂತ್ಬಬ್
�ಾನವನ �ಾಪಪ��ಾರಕ ಯಜಞ್�ಾಗಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಪರ್��ಬಬ್ �ಾನವನೂ
�ಾ��ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ತನನ್ �ಾಪಗ��ಾ� �ಾತರ್�ೕ �ಾಯುವವ�ಾ��ಾದ್��ೕ
�ೂರತು �ೕ�ಯವರ �ಾಪಗ�� �ಾಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಒಂದು�ೕ� �ಾಪ�ಲಲ್ದ
�ಾನವನು ಇ�ದ್ದದ್� ಮತುತ್ ಅವನು �ಾಪಗ�� ಯಜಞ್�ಾಗುವ�ಾದ�, ಅವನು �ೕವಲ
ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ �ಾಯಬಹು�ಾ��ತ್ೕ �ೂರತು ಇ�ೕ �ಾನವ
ಕುಲದವ��ಾ�ಯಲಲ್. �ಾ��ೕ �ೕವರು ಅದ�ಕ್ ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತುತ್ ಆದ� ಆತನು
ಒ�ಪ್�ೂಂ�ಲಲ್. �ಾಪಪ��ಾರ ಮತುತ್ ಪ�ಾರ್ಯ ಮರಣದ ಕು�ತು ಸತಯ್�ೕದದ
�ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಗರ್���ೂಳಳ್ಲು �ಾವ� �ಳ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ
ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ �ದಲು ಆಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು: ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಪಗಳು �ೕವ��
�ರುದಧ್�ಾದವ�ಗ�ಾ�� – �ೕತರ್� 51:4 �ೂೕ��. �ಲವ� �ಾಪಗಳು ಇತ� ಮನುಷಯ್��
ಅಥ�ಾ ತನ� ಅಥ�ಾ �ೂೕಕ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ಾ�ರುವವ�ಗ�ಾ� ಕಂಡರೂ, ಅ�ಲಲ್ವ�
�ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾ�ರುವವ�ಗ�ೕ ಆ�� �ಾಕಂದ� ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರು ಮತುತ್
ಇ�ೕ ಸೃ�ಟ್ ಆತನ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ಮಮ್ ಮ�ಯನುನ್
�ಾಳು�ಾಡುವ�ಾದ� ಅವನು �ಮ� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾಪ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� �ಾಕಂದ�
ಅದು �ಮಮ್ ಮ��ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಒಬಬ್ನು ಮ�ೂತ್ಬಬ್�� ಅಥ�ಾ ಆ�ತ್� ಅಥ�ಾ
�ಾ�ಾವರಣ�ಕ್ �ಾ� �ಾ�ದ� ಅವನು �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾಪ
�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಎಲಲ್ವ� �ೕವರ�ಾದ್��. ಒಂದು�ೕ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್
�ಮ� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾಪ �ಾ�ದ� (ಅಂದ� �ಮಮ್ ಮ�ಯನುನ್ �ಾಳು�ಾ�ದ�)
ಮತುತ್ �ೕವ� �ಾವ��ೕ ಕರ್ಯವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್� ಅವನನುನ್ ಕಷ್��ದ� ಆತನು �ಮ�
�ರುದಧ್�ಾ� �ಾ�ರುವ �ಾಪಗಳ ಫ��ಾಂಶಗಳನುನ್ �ೕವ� �ಮಮ್ �ೕ�
ಬರ�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ�. ಅದರ ಕರ್ಯವನುನ್ �ಾವ�ಸಲು �ೕವ� ಮುಂ�ಾಗುವ�ಾ�
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ�. ಒಂದು�ೕ� �ೕವರು ಎಲಲ್ರನುನ್ ಕಷ್�ಸಲು �ದಧ್�ಾ�ದದ್�,
ಆತನು ಅವರ �ಾಪಗಳ ಫ��ಾಂಶಗಳನುನ್ �ೂತುತ್�ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಅವರು �ಾ�ರುವ

�ಾಯರ್ಗ�� �ಾ�ೕ ಕರ್ಯವನುನ್ �ೂಡಲು �ದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ಾಪವ� ���ಾ�,
ಪರ್�ೕ�ಾರ�ಾಕ್� ಕೂ��ೂಳುಳ್ತತ್� (ಸಂ�ಾಯ್ 31:1-3; ಧ�ೕರ್ 32:41,43; ��ಾಯ
34:8; 47:3; �ೂೕ�ಾ 12:19). ಈ ��ಯನುನ್ �ಾರು ಸ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�, �ಾರು
ಸ���ೂಳಳ್ಬಹುದು? �ೕವರು ಮು�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ತನನ್ ��ಗ�� ಎದುರು�ೂೕಡುವ
�ಾಯ್ಯ�ಾದ ಕರ್ಯವನುನ್ �ೂಡುವವರು �ಾರು? ಅಪ�ಾಧ �ಾ�ರುವ ಜನರು ಅಥ�ಾ
�ೕವರು. �ೕವಲ ಆತನು, �ಾಪ�ಲಲ್ದ �ಾನವ�ಾ� ಬಂದು, �ಾನವರ �ಾಪಗ��ಾ�
ತನನ್�ನ್ೕ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್��ೂಂಡದದ್�ಂದ, ಅವರ ಕರ್ಯವನುನ್ �ಾವ�ಸಲು ಮತುತ್ ಅವರ
ಅಪ�ಾಧವನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾ�ತು. ಇದನುನ್ ಆತನು �ಾ�ದನು. ಇದು�ೕ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�ಾ� ಬಂದದದ್ರ ಅಥರ್�ಾ��. ಆತನು, �ಾಪ�ಲಲ್�
�ೕವ�ಾನವನು, ಎ�ಾಲ್ �ಾನವ�� ಪ�ಾರ್ಯ�ಾಗಲು �ಾಧಯ್�ಾ�ತು. ಎ�ಾಲ್
�ಾಪಗಳು ಆತ�� �ರುದಧ್�ಾ�ದದ್ವ�. ನಮಮ್ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ ಆತನು �ಲು�ಯ�ಲ್ ತನನ್
�ೕಹದ �ೕ� ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳನುನ್ �ೂತುತ್�ೂಂಡನು �ಾಗೂ ಅದರ ��ಯನುನ್
ಅನುಭ��ದನು (2:9; 13:12; ಅ�� 20:28; 1 �ೕತರ್ 2:24). �ಾಪಪ��ಾರ ಮತುತ್
ಕಷ್�ಾಪ� ಶರ್�ಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�� – ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸಲಪ್ಡುವ �ಾರ್��ಾಗ�,
ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಶರ್��ಾಗ� ಅಲಲ್�ೕ �ೕವರ ಶರ್�ಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ�
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ ಪರ್�ರೂಪವಲಲ್� �ೂೕ�ದದ್� ಅಂ�ಮ �ಾಗೂ ಪ�ಪ�ಣರ್
�ಾಪಪ��ಾರ�ೕ ಇರು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. 5-7
10:5-7 �ೕತರ್� 40:6-8 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಈ �ೕ��ಯನುನ್ ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಾಂತರ�ಂದ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾ��, ಇದು �ರ್.ಪ� 3�ೕ
ಶತ�ಾನ�ಾದ್��. �ಾರ್�ಗಳನುನ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸುವದರ ಬ�ಗ್ �ಾನು �ೂ�ಟ್ರುವ
�ೂೕಧ�ಯು ಸ��ಾದದುದ್ ಎಂಬದನುನ್ ಬರಹ�ಾರನು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ���ಂದ
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 5
10:5 “ಯಜಞ್�ೖ�ೕದಯ್ಗಳು”– �ೕವ�� �ಾರ್�ಗಳ ಯಜಞ್ಗಳು ಅವಶಯ್�ಾ�ರ�ಲಲ್
ಬದ�ಾ� ಅವ�ಗ��ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾದ ಯಜಞ್ವ� ಅವಶಯ್�ಾ�ತುತ್. 7�ೕ ವಚನದ�ಲ್
ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ “�ಾನು” ಎಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು. “ಇ�ೂೕ �ೕವ�ೕ �ನನ್ �ತತ್”ಎಂದ�
�ಾನವರ �ಾ�ಗ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ನುನ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸ�ೕಕು ಎಂಬ�ೕ �ೕವರ
�ತತ್�ಾ��. 7
10:7 ಮ�ಾತ್ಯ 26:39,42,44. 8
10:8 “ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಪರ್�ಾರ ಸಮಪರ್��ಾಗುವದು”– �ೕವರು ಅವ�ಗಳನುನ್
�ೕ��ದನು �ಾಕಂದ� ಅವ�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್��ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್

�ದಶರ್ನಗ�ಾ��. ಆದ� �ಾನು ಬಯ�ದಂಥವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ �ಾಡಲು ಅವ�ಗ�ಂದ
ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. 9
10:9 “ಆತನು ಎರಡ�ಯದನುನ್ �ಾಥ್�ಸುವದ�ಾಕ್�”– ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಹ�ಯ
ಮತುತ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಗಳು. ಆತನು �ದಲ�ಯದನುನ್ ಪಕಕ್�ಕ್ ಇ�ಟ್�ಾದ್� –
8:7,13. 10
10:10 “ಶುದಧ್�ಾ�ವ�”– �ೕವರ �ತತ್ವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ರ�ೕ��,
��ಾವ್�ಗ��ಾ� �ಾರ್ಣ �ೂಡುವ ಮೂಲಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವರನುನ್ ಪ�ಶುದಧ್ರ�ಾನ್�
�ಾ��ಾದ್�. ಇದರ ಅಥರ್ ಆತನು ಅವರನುನ್ �ೕಪರ್���ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್
�ೕವಜನರ�ಾನ್� ಪರ್��ಠ್��ಾದ್� – 1 �ೕತರ್ 2:9. �ಾಜಕ 20:7; �ೕ�ಾನ 17:17-19
ರ�ಲ್ ಪ�ಶುದಧ್� ಮತುತ್ ಶು�ಧ್ೕಕರಣದ ಕು��ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ 10 �ೕ
ವಚನದ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಪದವ� ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ
ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುವ�ಲಲ್. ಅದನುನ್ 12:10-16 ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಈಗ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ��ಾದ್�, ಅವರು ಪ�ಶುದಧ್�ಾಗು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� (12:10), ಅವರು ಅಂ�ಮ�ಾ� ಸಂಪ�ಣರ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾಗು�ಾತ್� (�ೂ�ೂ
1:22). ಇದು ��ೕಷ�ಾ� �ಲವರ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ��. 11
10:11 “�ಂತು�ೂಂ�ರುವರು”– �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್
ಕು�ರ್ ಇರ�ಲಲ್. ಅ�ಲ್ �ೕ� �ಾಡುವ �ಾಜಕರ �ಲಸವ� ಎಂ�ಗೂ ಮು�ಯುವ�ಲಲ್
ಎಂಬದು ಇದರ ಅಥರ್�ಾ��.
“ಎಂ�ಗೂ �ಾಪ��ಾರ� �ಾಡುವ�ಲಲ್”– ವ 4. 12
10:12 “�ರಂತರ�ಾ�”– ವ 10,14; 9:12,25-28. ಆತನ ಒಂದು ಯಜಞ್ವ�
�ರಂತರ�ಾದ�ಾದ್��, �ಾಕಂದ� �ಾಪ�ಕ್ �ೕ� �ಾವ ಯಜಞ್ವ� ಅವಶಯ್�ಲಲ್.
“ಕೂತು�ೂಂಡನು”– ಯಜಞ್ವನನ್�ರ್ಸುವ ಆತನ �ಾಯರ್ವ� �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಮು��ತು
ಎಂಬದನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಇದ�ಕ್ �ೕ� ಏನನೂನ್ �ೕ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್.
�ೕ�ಾನ 19:30 �ೂೕ��. ಈಗ �ಾಜಕ�ಂದು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವವರು �ಾಡುವ
�ಾಯರ್ಗಳು ಜನರ ರಕಷ್�� ಅವಶಯ್�ಲಲ್.
“ಬಲಗ�ಯ�ಲ್”– ಬರಹ�ಾರನು ತನನ್ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ದಲು �ಾರ್ರಂ��ದ �ಷಯ�ಕ್
– 1:3 ಮ�ತ್ ಕ�ದು�ೂಂಡು ಬರು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 13
10:13 “�ಾದ�ೕಠ”– 1:13; �ೕತರ್� 110:1. ತಂ��ಾದ �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೖ�ಗಳನುನ್ ಇನೂನ್ ಆತ�� “�ಾದ�ೕಠ�ಾ�”�ಾ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇನೂನ್ ಆ

ಸಮಯವನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆ ಸಮಯವ� ಬರುತತ್� – ಪರ್ಕ 11:15-18.
14

10:14 ನೂ�ಾರು ವಷರ್ಗ�ಂದ �ಾಜಕರು ಪರ್�ವಷರ್ �ಾ��ಾರು �ಾರ್�ಗಳನುನ್
ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು, ಆದ� ಅವ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು �ಾಪವ�
ಪ��ಾರ�ಾಗ�ಲಲ್, ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯೂ “��ದ್�” ಬರ�ಲಲ್. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒಂದು
ಯಜಞ್ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರನೂನ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಪ�ಪ�ಣರ್ರ�ಾನ್� �ಾ�ತು. ಇದರ ಅಥರ್
ಏನು? “��ಧ್” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಒಂದು ಅಥರ್�ೕ�ಂದ�
“��ಧ್� ಬಂದರು” ಎಂಬ�ಾ��. ಈ ವಚನದ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ ಏ�ಂದ�: �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ತನನ್ ಜನ��ಾ� ಅ�ರ್�ದ ಯಜಞ್ವ� ಅವರನುನ್ �ಾವ��ೕ �ೂರ��ಲಲ್� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ರ�ಸುತತ್� (7:25 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಆತನ ಒಂದು ಯಜಞ್ವ� �ೕವರ
ಎದು�ನ�ಲ್ ��ಧ್� ಬಂದವ�ಾ� �ಂತು�ೂಳಳ್ಲು ಆ�ಾರ�ಾ��. ಅದರ ಮೂಲಕ
ಪರ್��ಂದು
ಅ�ತ�ಯು
��ದು�ಾಕಲಪ್�ಟ್�
ಮತುತ್
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ
ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ ���ೂ�ಸ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅವರ �ಾಪಗಳನುನ್
��ದು�ಾ��ಾದ್� - ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಒಂದೂ �ಕಕ್ದ�ಲ್ ಇಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 4:8;
8:33). ಆತನು ಅವ�� �ೕವ�ೂಂ�� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಒದ���ಾದ್�
(�ೂೕ�ಾ 8:1,15; 2 �ೂ�ಂಥ 5:18-19). ಆತನು ಅವರ ಮನ�ಾಸ್�ಯನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಶು�ಧ್ೕಕ���ಾದ್� (9:14). ಅವರು ಈಗ ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ೕವರ
�ಾಜಯ್�ೂಳ� ಪರ್�ೕ�ಸಲು ಆತನು ಅವರನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕಗಯ್ರ�ಾನ್�
�ಾ��ಾದ್� (ವ 22; �ೂೕ�ಾ 5:2; ಎ� 2:18). ಇ�ಲ್ “��ಧ್�” ತಂ��ಾದ್� ಎಂದು
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಪದದ ಅಥರ್ವ� ಇ�ೕ ಆ�ರುವದ�ಂದ (23 �ೕ ವಚನದ ತನಕ)
ಇದು ನಮ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�. ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ �ಾವ ��ಾವ್�ಯು ��ಧ್�
ಬಂ�ಲಲ್ ಅಂದ� ಆತನ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ೂೕಷ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ಾಪ�ಾಗ� ಇಲಲ್ ಅಥ�ಾ
ತಪ�ಪ್ �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೕಳಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ – �ಾ�ೂೕಬ 3:2; 1 �ೕ�ಾನ
1:8. �ಾವ ��ಾವ್�ಯೂ ಪರ್��ಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ��ಧ್� ಬಂದವನಲಲ್ –
���ಪ್ 3:12 �ೂೕ��, ಅ�ಲ್ಯೂ ಇ�ೕ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಆ �ೕ�ಯ
��ಧ್ಯು ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇ� – 1 �ೕ�ಾನ 3:2.
“�ರಂತರ”– 5:9; 9:12. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಜನ��ಾ� ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ಮತುತ್
�ಾಮೂ�ಕ�ಾ� ಅ�ರ್�ರುವ ಯಜಞ್ದ ಫ��ಾಂಶವ� �ಾಶವ್ತ�ಾ�� ಮತುತ್ ಬದ�ಸಲು
ಆಗ�ಾದ್��.
“ಪ�ತರ್�ಾಗು�ತ್ರುವವರು”– ವ 10. ಈ ವಚನವನುನ್ “ಪ�ತರ್ರ�ಾನ್�

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�” ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾ�ದ� (�ೕ��ೕ ಇರ�ೕಕು ಎಂದು �ಲವ�
ಪಂ�ತರು �ೕಳು�ಾತ್�), ಆಗ ಈ ವಚನವ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗ��
ನ�ಯು�ತ್ರುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�, ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಏ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್
ಇದು �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಾ�ರುತತ್�. 12:5-10; ಮ�ಾತ್ಯ 5:6,8; �ೂೕ�ಾ 6:15-22;
8:12-14; 1 �ೕ�ಾನ 3:3,6,9,10. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಆತನ�ಲ್
“��ಧ್�” ಬರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಶುದಧ್�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ಶುದಧ್�ಾಗುತತ್��ೕ �ೂರತು
�ೕವಲ ಪ�ಶುದಧ್ರು �ಾಗೂ ಸಮಪರ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವವರು �ಾತರ್ವಲಲ್. 15
10:15 “ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಸಹ ನಮ� �ಾ��ೂಡುವವ�ಾ� . . . ನು�ಯು�ಾತ್�”– 3:7;
9:8; 2 �� 3:16; 2 �ೕತರ್ 1:21. ಇ�ಲ್ ಆತನು ��ಾವ್�ಗಳು “��ಧ್�
ಬರುವದು”ಅಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 16
10:16 �� 31:34 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಉಂಟು�ಾಡುವ
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ�ಲ್ ಇದು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಗ�ಾ��. �ೕವರು ಅವ�� ತನನ್
�ಯಮಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ��ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಅವ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗಲು
ಆಂತಯರ್ ಬಯ� �ಾಗೂ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ಯೂ
ಇತುತ್ (ವ 7), �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಯಜಞ್ದ ಆ�ಾರದ�ಲ್ �ೕವರು ತನನ್ ಜನ�� ಇದ�ನ್ೕ
�ೂಡು�ಾತ್�. ಇದು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಗುರು�ಾ��.
�ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, ಇ�ಲಲ್� �ೂೕದ� ಒಬಬ್ನು �ಜ�ಾದ ��ಾವ್��ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬದ�ಕ್ ಇರುವ ಪ��ಾ��ಾದರೂ ಏನು? �ೕ�ಾನ 14:15,23; �ೂೕ�ಾ 8:3-4; 1
�ೂ�ಂಥ 2:16; 2 �ೂ�ಂಥ 3:3 �ೂೕ��. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ
�ತತ್ದಂ� ನ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಸಂ�ೂೕಷ�ಲಲ್�ರುವ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� �ಾಡಲು
ಮನ�ಸ್ಲಲ್�ರುವ, �ೕವರ �ೕ� �ರ್ೕ��ೕ ಇಲಲ್�ರುವ ವಯ್�ತ್ ನನನ್ �ಾಪಗ��ಾಲ್
ಪ��ಾರ�ಾ�� ಎಂದು �ೕ�ದ� ಏನು ಪರ್�ೕಜನ? �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ ��ಾ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ೕ? �ಾವ� ಒಂದನುನ್ �ೂಂ��ೂಂಡು
ಇ�ೂನ್ಂದನುನ್ ��ಾಕ�ಸಬಹು�ೕ? 17
10:17 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ “��ಧ್�” ತಂ��ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ಬರಹ�ಾರನು
�ೕ�ರುವದರ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ಇದು ನಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. ಆತನು ಅವ��
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾಪ ಪ��ಾರವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಆತನು
�ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� ಎ���ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೌಲನು �ೕ�ರುವ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ ಇದು�ೕ
ಆ��. �ೂೕ�ಾ 3:24; 4:6-8; 8:33 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ ಮುಂ�
�ಂತು�ೂಳುಳ್ವದನುನ್ �ೕವರು ಪ�ಪ�ಣರ್ �ಾ��ಾದ್�. 18

10:18 “ಅವಶಯ್�ಲಲ್”– �ಾಯರ್ವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�, ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ� ಮತುತ್
�ಾಶವ್ತ�ಾ� ಮು���. �ೕವ�� �ೕ� �ಾವ��ೕ ಯಜಞ್�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಒಂ�ೕ �ಾ� ಅ�ರ್�ರುವ ಯಜಞ್ವನುನ್ ಮ�ತ್ ಅ�ರ್ಸುವ�ಾಗ� �ೕ�ಾ�ಲಲ್. 19-23
10:19-23 ಇ�ಲ್, �ಾವ� ಬರಹ�ಾರನು ಇ�ಲ್ಯ ತನಕ �ೕಳು�ತ್ರುವ �ಷಯದ ಕು�ತು
ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್ �ಾಗೂ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ �ಷಯಗಳನುನ್ �ಾವ�
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. 19
10:19 “�ೕ�ರುವ�ಲ್”– 2:1; 3:1; 4:1,14; 6:1. ಬರಹ�ಾರನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಮಧಯ್ಸಥ್�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾನು �ೂಡು�ತ್ದದ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಇ�ಲ್� ಮು���ಾದ್�.
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಈ ಸತಯ್ದನು�ಾರ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬು�ಧ್�ಾತು
�ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್
“��ಧ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�”�ಲುಲ್ವಂ� ಆತನು �ಾ�ರುವದನುನ್ ��ಾಚ್� ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
“ನಮ� �ೖಯರ್ವ�ಂ�ಾ�ತು”– ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾರ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು
�ಾತರ್�ೕ ವಷರ್�ೂಕ್�ಮ್ ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ�ೂಳ� �ೂೕಗ�ೕ�ಾ�ತುತ್ (9:7).
�ಾ�ಾರಣ�ಾದ �ಾವ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ಗೂ ಅದ�ೂಳ� �ೂೕಗಲು �ೖಯರ್�ರ�ಲಲ್. ಈಗ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಯು �ಾವ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕ�ಾದರೂ
ಆತಮ್��ಾವ್ಸ�ಂದ ಪರ�ೂೕಕದ ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ�ೂಳ� �ೂೕಗಬಹುದು –
ಅಂದ�, �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�� �ೂೕಗಬಹುದು. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್
“�ಾಜಕರ�ಾನ್�” �ಾ��ಾದ್� (13:15-16; 1 �ೕತರ್ 2:9; ಪರ್ಕ 1:6), ಮತುತ್
ಅವ�ಲಲ್ರೂ ತಮಮ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕನ �ಂ� �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�� �ೂೕಗಬಹುದು. ಇದ�ಕ್
ಒಂದು �ಾರಣ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ವ� �ಾಪಗಳನುನ್ ಪ�ಹ��� ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್
�ಾಗೂ �ಾನವರನುನ್ �ೕಪರ್�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ ತ�ಯನುನ್ ��ದು�ಾ��. 20
10:20 ಜನರನುನ್ ದೂರ�ೕ ಇ�ಸು�ತ್ದದ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಗರ್�ಕ್ �ೂೕ��ದ�
(��ೕ 19:21-25; 27:9-19) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಈ �ಾಗರ್ವ� �ೂಸ�ಾ��. ಇದು
�ೕ�ಸುವ �ಾಗರ್�ಾ��, ಈ �ಾಗರ್ವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ತದ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ��
ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�� �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನವನುನ್ �ೂಡುತತ್� –
�ೕ�ಾನ 14:6; 3:1-8. ಇದು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ��ೕರ್ವಕಮರ್ಗ��
�ರುದಧ್�ಾದ�ಾದ್��.
“��”– �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರ ಮತುತ್ �ೕ�ಾಲಯ�ೂಳ� ಒಂದು ���ತುತ್ ಅದು
ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ �ಾಗೂ ಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳವನುನ್ �ೕಪರ್�ಸುತತ್� (9:3). �ೕವರ

ಪರ್ಸನನ್�� �ೂೕಗುವ �ಾಗರ್ವ� ಇನೂನ್ ಪರ್ಕಟ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಇದು
ಸೂ�ಸುತತ್� – 9:8. ಆ ��ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಸೂಚ��ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾನವ�ಾ� ಬಂ�ಾ� (10:5) ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ಾಪಗ��ಾ� �ಾರ್ಣ �ೂ�ಾಟ್ಗ,
�ೕ�ಾಲಯ�ೂಳ�ದದ್ ��ಯು ಹ�ದು �ೂೕ�ತು – ಮ�ಾತ್ಯ 27:50-51,
ಮಧಯ್ದ�ಲ್ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಉಂಟು�ಾ�ತು. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, ಆತನ
ಮರಣವ� �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�� �ೂೕಗುವ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ��ತು. �ಲು��
ಜ�ಯಲಪ್ಟ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕಹವ� ನಮ�ಾ� ಮು�ಯಲಪ್ಟಟ್ದದ್�ಂದ �ಾವ�
ಮ�ಾಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ�ೂಳ� �ೂೕಗಬಹುದು. 21
10:21 “�ರ್ೕಷಠ್ �ಾಜಕನು ನಮ��ಾದ್�”– 2:17; 4:14.
“�ೕವರ ಮ�”– 3:6. 22
10:22 “�ೕವರ ಬ�� ಬ�ೂೕಣ”– 4:16; ಎ� 2:18; 3:12; �ೂೕ�ಾ 5:1-2;
�ಾ�ೂೕಬ 4:8. �ಾವ� �ೕವರ ಹ�ತ್ರ�ಕ್ ಬರಲು ನಮ� �ಾಲುಕ್ �ಾಯರ್ಗಳು ಸ�ಾಯ
�ಾಡುತತ್� ಎಂಬ�ಾ� ಬರಹ�ಾರನು �ೕ��ಾದ್�.
“ಯ�ಾಥರ್ ಹೃದಯ”– ಲೂಕ 12:1; ಮ�ಾತ್ಯ 5:8; �ೕ�ಾನ 4:23-24; 1
�ೂ�ಂಥ 5:8.
“ಪ�ಣರ್�ಾದ ನಂ��”– 11:1,6. 3:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳು
ಇದನುನ್ �ೂಂ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೂಂದಲು �ಾಧಯ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್
ಪ�ಹ���ಾದ್�, ಆತನು ನಮಮ್ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು, ಆತನ �ಾಗರ್ಗಳು ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವರ
ಕ�� ನ�ಸುತತ್�, �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ತನನ್ ಪರ್ಸನನ್�� ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬ ಭರವ�
ನಮ� ಇರ�ೕಕು. ಈ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹಗಳು
ಮತುತ್ �ದ��ಗಳು ಇರ�ಾರದು. �ೕವರು ಇ�ರ್ಯ�� ಬ��ರುವ ಈ ಪ�ರ್�ಯ
�ಷಯಗಳನುನ್ �ಾವ� ��ಾಚ್� ಅಥರ್�ಾ��ೂಂಡಷುಟ್, ನಮಮ್ ಭರವ�ಯು ಅಷುಟ್
��ಾಚ್�ರುವದು. 3:14; 6:19; 1 �ೕ�ಾನ 5:13; 2 �� 1:12; �ೕ�ಾನ 14:1;
ಲೂಕ 12:32 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಟಟ್ ಮನ�ಾಸ್��ಂದ ��ರ್ೕ�� ����ಾದ್�”– ಹೃದಯ “��ರ್ೕಕಷ್ಣವ�” ಆಂತ�ಕ
ಅನುಭವದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�. 9:13-14 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ವನುನ್
��ಾವ್�ಯ ಹೃದಯದ �ೕ� ��ರ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಯಜಞ್ವನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವದ�ಂದ,
ಹೃದಯವ� ಶುದಧ್�ಾಗುತತ್�.
“�ೕಹವನುನ್ ���ೕ��ಂದ �ೂಳ�ೂಳುಳ್ವದು”– ಈ ಪ�ರ್��ಾದಯ್ಂತ ಇದರ

ಬರಹ�ಾರನು ಹ� ಒಡಂಬ�� ಆ�ಾಧ�ಯ �ಾ�ೕ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಸತ್ವಗಳ
ಸಂ�ೕತಗಳ�ಾ� ಸೂ���ಾದ್�. ಆತನು ಅ�ೕ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಇ�ಲ್ಯೂ �ಾ��ಾದ್�
(ಆದರೂ �ಲವ� ಪಂ�ತರು ಅವನು �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಎಂಬ ಆ�ೂೕಚ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�). ��ೕ 30:17-21; �ಾಜಕ 8:6; 16:4
�ೂೕ��. �ಾಜಕರು ತಮಮ್ �ೕಹಗಳನುನ್ ���ೕ��ಂದ �ೂಳ�ೂಳುಳ್ವದು ಈ�ನ
��ಾವ್�ಗಳ �ೕಹಗಳನುನ್ ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುವ �ರ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅವರು �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾರ �ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� – ವ 19. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು
ಶುದಧ್�ಾ�ರ�ೕ�ಾದ ಪರ್�ಾರ, �ಾಹಯ್�ಾ�ಯೂ ಶುದಧ್�ಾ�ರ�ೕ�ಾದ�ದ್ೕ ಅವರ
ಸವ್�ಾವ�ಾ��. �ೕವರು ಈಗ ��ಾವ್�ಗ�� ���ರುವ �ೂಸ�ಾದ �ೕವವ�ಳಳ್
�ಾಗರ್ವನುನ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ತಕಕ್ ಮ�ಟ್� �ೂೕ�ಸ�ಾ��. ��ೕಚನ�ಾಂಡ 30
�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ೂ�ಯ�ಲ್ �ೕವದಶರ್ನ ಗು�ಾರದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಉಪ�ೕಗದ
ಕು��ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 23
10:23 “ಆತನು ನಂ�ಗಸತ್ನು”– 6:16-18; �ೕತ 1:2; 1 �ೕ�ಾನ 5:9-10. �ಾವ�
ಸಂ�ೕಹ ಮತುತ್ ಅಪನಂ���ಂದ ಆತ�� ಅ�ೌರವ ತರ�ಾರದು – ಇವ�ಗಳು ಆತನು ತನನ್
�ಾ�ಾದ್ನಗಳ�ಲ್ ನಂ�ಗಸತ್ನಲಲ್ ಎಂದು ಸೂ�ಸುತತ್�. 24
10:24 19-23 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಆತನ ��ಾವ್�ಗ�� �ೕವ�ೂಂ��ರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾ��ಾದ್�,
ಈಗ
ಅವರು
ಪರಸಪ್ರ
ಒಬಬ್��ೂಬಬ್ರು
ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ೂೕ���ಾದ್�. �ಾ��ೕ 3:13; �ೂೕ�ಾ
14:19; 15:2; 1 �ೂ�ಂಥ 9:24; �ೂ�ೂ 3:16 �ೂೕ��.
“�ರ್ೕ�ೕ��ೂೕಣ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಚ್� �ರ್ೕ�ಸಲು ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ�ಾ�
ಆತನ �ೕ� �ಾಡಲು ಇತರರನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸು�ಾತ್ �ಾವ� �ಾಗುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು.
25

10:25 ಇತ� ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ಬಂ�ರುವ ಕೂಟಗ�� �ೂೕಗುವದನುನ್ �ಾವ
��ಾವ್�ಯೂ ತ�ಪ್ಸ�ಾರದು. ಪರ್��ಬಬ್�ಗೂ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ ಅವಶಯ್ಕ��� ಮತುತ್
ಪರ್��ಬಬ್ರೂ ಇತರರನುನ್ ಅವರ ನಂ��ಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸ�ೕಕು.
“ಕತರ್ನ �ನವ� ಸ�ೕ�ಸು�ಾತ್ ಬರುತತ್�” ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕಡುವದು ಎಂದ� ಏನು?
�ರೂಸ�ೕಮ್ �ಾಗೂ �ೕ�ಾಲಯದ �ಾಶನ ಎಂಬದು ಬಹುಶಃ ಬರಹ�ಾರನ
�ಾತುಗ�ಾ�ರಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 24:1-3; ಲೂಕ 19:41-44; 21:20-24). ಆತನು ಈ
ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ಯು�ಾಗ ಆ ಸಮಯವ� ಬಹಳ ಹ�ತ್ರ�ಾ�ತುತ್. ಅಥ�ಾ ಆತನು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ �ನದ ಬ�ಗ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು (9:28; ಮ�ಾತ್ಯ 24:33).

ಅಥ�ಾ ಎರಡನೂನ್ ಆತನು ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ೕ�ಸಬಹುದು. �ದಲ�ಯ ಶತ�ಾನದ
�ರ್ೖಸತ್ರು ಈ ಎರಡೂ �ಾಯರ್ಗಳು �ಚುಚ್ ಕ�� ಒಂದೂ ಸಮಯದ�ಲ್ ನ�ಯ� ಎಂದು
ಬಯಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. 26-31
10:26-31 ಇದು ಮತಭರ್ಷಟ್�� �ರುದಧ್�ಾ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾಲಕ್�ಯ
ಎಚಚ್���ಾ��. 2:1-4 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ ಪರ್ಕ��ರುವ ಮ��ಾಥರ್ �ಳ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ೕ�ಂ�ೕ �ಾಪ
�ಾಡುವದರ ಬ�ಗ್ ಇದು �ಾತ�ಾಡುತತ್�. 26
10:26 “�ೕ�ಂದು �ಾಪ �ಾ�ದ�”– ಇದು ಒಂದಲಲ್ ಅ�ಕ �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳ,
ಹೃದಯ �ಾಗೂ �ೕವನದ �ಥ್�ಯನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�. �ಾರು �ೕ�ಾದರೂ ಈ �ಥ್��
ಬರುವರು ಎಂಬ�ಾ� ತನ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� ಎಂದು ಬರಹ�ಾರನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಆತನು
“ಆದ�” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್� (6:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 39
�ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಆತನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ತನನ್ ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಓದುವ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್
ಒಬಬ್ನೂ ಈ ಅಪ�ಾಧ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುವ�ಲಲ್ (1 �ೕ�ಾನ 3:9-10 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). ಬರಹ�ಾರನು ಒಂದು �ೕ�ಯ �ಾಪವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಪ �ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� (1 �ೕ�ಾನ 1:9; 2:1; 5:16). ಆದ� ಕಷ್�ಾಪ��ೕ �ಗ�
ಇರುವಂಥ ಒಂದು �ಾಪ��. ಆ �ಾಪ ಏ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮತುತ್ ಆತನ
ಯಜಞ್ವನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವದು, ಆತನ ರಕತ್ದ ಮೂಲಕ �ಾಥ್ಪ��ಾ�ರುವ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವದು ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಸವ್ರ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗಲು
ಒಪಪ್�ೕ ಇರುವದು (ವ 29). ��ಾವ್�ಗಳು ಒಂದು�ೕ� �ಾಪ �ಾ�ದ� ಅವರು
�ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್� ಎಂದು ಕ�ಸುವವರೂ ಇ�ಾದ್�. ಇದು �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ �ೂೕಧ�ಯಲಲ್ – ಮ�ಾತ್ಯ 6:12; 1 �ೕ�ಾನ 1:9; 2:1.
“ಸತಯ್ದ ಪ��ಾನ”– ಆತನು “ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಮತುತ್ ನಂ��ಯ ನಂತರ” ಎಂದು �ೕ�ಲಲ್.
ನಮ� ಸತಯ್ದ ಪ��ಾನ ಇರಬಹುದು ಆದರೂ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡಲು ��ಾಕ�ಸಬಹುದು. ಬರಹ�ಾರನು ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ �ೕಳು�ತ್ರುವ
�ಾಪವ� ಬಹುಶಃ ಸತತ�ಾದ ��ಾಕರ��ಾ�ರಬಹುದು. ಅದನುನ್ ಮುಂ�ನ ಪದಗಳ�ಲ್
ಸೂ�ಸ�ಾ��.
“ಇ�ಾನ್ವ ಯಜಞ್ವ� ಇರುವ�ಲಲ್”– ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�ಾದರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಯಜಞ್ವನುನ್ �ರಸಕ್��ದ� ಅವನು ತನನ್ನುನ್ ರಕಷ್�ಯ ಒಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಂದ ದೂರ
�ಾ��ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ��. ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� ಅಂಥ ವಯ್�ತ್ �ಾನು ಮ�ತ್ ಹ�

ಒಡಂಬ��ಯ ಯಜಞ್ಗಳನುನ್ (ಅಥ�ಾ ಅಂಥ �ೕ� ಯಜಞ್ಗಳನುನ್) ಸಮ�ರ್ಸಬಹುದು
ಮತುತ್ �ೕವರು ಅದನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ದ� ಅವನು
�ೂೕರ�ಾದ ತಪ�ಪ್ �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. 27
10:27 “�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್”– 9:27; ಅ�� 17:31; ಪರ್ಕ 20:11-15.
“�ೕಕಷ್ಣ್”– 12:29; 2 �ಸ 1:7; ಮ�ಾತ್ಯ 3:10; �ಾಕರ್ 9:42-48; ಲೂಕ 16:24;
ಪರ್ಕ 20:14.
“��ೂೕ�ಗಳು”– ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ೕವರ ��ೂೕ�ಗಳು. �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಮತುತ್ ಆತನ ಒಂ�ೕ ಯಜಞ್ದ ಕು�ತು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕ�ಂ�ೕ �ಾ�ಾದರೂ
��ಾಕ��ದ� ಅವರು �ೕವರ ��ೂೕ�ಗ�ಾ��ಾದ್�. �ೕ�ಾನ 7:7; 15:18; �ೂೕ�ಾ
5:10; �ಾ�ೂೕಬ 4:4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 28
10:28 2:2; ಧ�ೕರ್ 17:6-7 �ೂೕ��. ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಪರ್�ಾರ �ಾಪ �ಾ�ದವ��
ಮರಣದಂಡ� ���ದ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು ��ೕ 21:36 �ೂೕ��. ಸಂ�ಾಯ್ 15:30-35
ರ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಉ�ಾಹರ�ಯನೂನ್ �ೂೕ��. 29
10:29 ಬರಹ�ಾರನು ವ 26 ರ�ಲ್ ಈ �ಾಪದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�. 6:6; ಮ�ಾತ್ಯ
12:31; 1 �ೕ�ಾನ 5:16-17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಹ� ಒಡಂಬ��
�ರುದಧ್�ಾ� �ೕ�ಂ�ೕ �ಾಪ �ಾಡುವವ�� ಮರಣ ದಂಡ� ��ಸ�ಾಗು�ಾತ್ ಇತುತ್.
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಹ� ಒಡಂಬ���ಂತಲೂ ಉತತ್ಮ�ಾದ�ಾದ್��, ಆದದ್�ಂದ
ಹ�ಯದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ಾ�ದ �ಾಪ�ಕ್ಂತಲೂ ಇದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ಾಡುವ
�ಾಪವ� �ೂೕರ�ಾ��. �ೕವರು ನಮ� �ಳಕು ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಾಚ್� ���ದಷೂಟ್,
ಅದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗುವ ನಮಮ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯೂ ��ಾಚ್�ರುತತ್�, ಮತುತ್ �ಾವ�
��ೕಯ�ಾಗ� �ೂೕದ� ��ಯೂ ��ಾಚ್�ರುತತ್�. ಈ ವಚನದ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವ
�ಾಪವನುನ್ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಯು �ಾಡು�ಾತ್��ೕ, ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಲ �ಳ�
�ಾ� ತು�ದು, ಆತನ ರಕತ್ವನುನ್ ಅಶುದಧ್�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್��ೕ, ಇ�ಾಯ್�? �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಇತ� �ೂೕಧ�ಗಳ �ಳ�ನ�ಲ್
�ೂೕಡುವ�ಾದ� ಇದು ಅ�ಾಧಯ್��ಸುತತ್�. �ೕ�ಾನ 5:24; �ೂೕ�ಾ 8:1,28-33;
���ಪ್ 1:6; 1 �ೕ�ಾನ 3:9-10. ಆದ� “ತನನ್ನುನ್ ಪ�ತರ್ �ಾ�ದಂಥ ರಕತ್” ಎಂಬ
ಪದಗಳ ಅಥರ್�ೕನು? ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್�ಂದ ಪ�ತರ್�ಾದರೂ,
��ಾವ್��ಾಗ�ರಲು, ರಕಷ್� �ೂಂದ� ಇರಲು �ಾಧಯ್�ೕ? ಪರ್��ರ್ೕಕರಣ ಪದ
ಅವಶಯ್�ಾ� ರಕಷ್� �ಾಗೂ ನಂ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್. ಮೂಲ ಅಥರ್
“�ೕಪರ್�ಸುವದು” (�ಾಜಕ 20:7; �ೕ�ಾನ 17:17-19 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��).

ಅ��ಾವ್�ಗಳು ಪ�ತರ್�ಾಗುವ ಸಂದಭರ್ದ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು 1 �ೂ�ಂಥ 7:4 �ೂೕ��. ಈ
ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೂಸ ಮತುತ್ ಹ� ಒಡಂಬ��ಗಳ ನಡು� �ೂೕ�� �ಾಡ�ಾ�� �ಾಗೂ
ಇದನುನ್ ಇ�ರ್ಯ�� ಬ�ಯ�ಾ�� ಎಂಬದು �ಮಮ್ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ರ�. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು
ಜ�ಾಂಗ�ಾ� ಪ�ತರ್�ಾ�ದದ್ರು ಎಂಬದು ಅವ�� ���ತುತ್ (9:18-20; ��ೕ 24:7-8;
31:13; �ಾಜಕ 21:8). ಆದ� ಇದರ ಅಥರ್ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್
�ಜ�ಾದ ��ಾವ್��ಾ��ಾದ್� ಅಥ�ಾ �ೕವರ �ೂೕಪ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಂ��ಾದ್�
ಎಂಬದಲಲ್ – 3:10-11,19 �ೂೕ��. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಅ��ಾಯ�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ರಕತ್�ಾ�� – 9:15. 13:12 �ೂೕ��, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ರಕತ್�ಂದ
“ಜನರನುನ್” ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸಲು ಶರ್� ಅನುಭ��ದನು ಎಂದು �ೕಳುತತ್�. ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
ಮ��ಂ�� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ �ಾಡ�ಾ�ತು – 8:8. �ೕವರ ��ೕಷ�ಾದ
ಉ�ದ್ೕಶಗ�ಗನು�ಾರ (�ೂೕ�ಾ 9:1-5; 11:11,25-29) ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗವ�
ಈಗಲೂ ಇತ� ಜ�ಾಂಗಗ�ಂದ �ೕಪರ್�ಸಲಪ್�ಟ್� (ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸಲಪ್�ಟ್�). ಆದ�
ಅವರ�ಲ್ ಬಹು�ೕಕರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ���ಾದ್� ಮತುತ್ ನಂ�� �ಾಗೂ
ರಕಷ್��ಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್�. ಆದದ್�ಂದ ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಸ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ರಕತ್�ಂದ ಪ�ತರ್�ಾ�� ಎಂದು �ೕಳಲು ಆಗುವ�ಲಲ್�ೕ? �ಾ��ೕ �ಾದೃಶಯ್�ಾ�ರುವ
ಸ�ಯ�ಲ್ ಬಹು�ೕಕರು ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವರು �ಾಗೂ ರಕಷ್��ೕ �ೂಂ�ಲಲ್ ಎಂಬದೂ
ಸತಯ್ವಲಲ್ ಅಲಲ್�ೕ? �ಾ��ೕ 1 �� 2:6 �ೂೕ��, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ನಂಬುವವ�ಲಲ್��ಾ� ತನನ್ನುನ್ “ಕರ್ಯ�ಾ�” �ೂಟಟ್ನು ಎಂದು ಅ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ��.
ಆತನು ತನನ್ನುನ್, ತನನ್ ಸವ್ಂತ ರಕತ್ವನುನ್ ಕರ್ಯ�ಾ� �ೂಟಟ್ನು – 1 �ೕತರ್ 1:18-19. 30
10:30 ಧ�ೕರ್ 32:35-36; �ೕತರ್� 135:14. 31
10:31 �ೕ�ಸುವ �ೕವರ �ೖ� ��ಕ್�ೕಳುವದು ಭಯಂಕರ�ಾದ�ಾದ್�� �ಾಕಂದ�
�ೕವರು ಪ�ಶುದಧ್ನು, �ಾಪಗಳನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುವವನು ಮತುತ್ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಅಪನಂ�� ಮತುತ್ ಎದುರು�ೕಳು��ಯನುನ್ ��ಸು�ಾತ್�. �ಾವ� �ೕವರ ಸತಯ್ವನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡ� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಅನುಸ��ದ�, ಆತನು 19-25 �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್
�ೕ�ರುವಂ� �ಾ�ದ�, ಇದರ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. 32-39
10:32-39 ಆತನು 6:9-12 ರ�ಲ್, ಸತಯ್�ಂದ ದೂರ ಸ�ಯುವದರ ಬ�ಗ್
ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂಟಟ್ ನಂತರ, ಇ�ಲ್ಯೂ �ಾ��ೕ �ಾ��ಾದ್�. ಅವರು ರಕಷ್�
�ೂಂ��ಾದ್� ವ 26-29 ರ �ಾಪಗಳನುನ್ �ಾಡುವವರಲಲ್ ಎಂದು ಆತನು ನಂಬು�ಾತ್�
ಎಂಬ�ಾ�
ಅವರು
��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು
ಬಯಸು�ಾತ್�.
ಅವರು
ಆತಮ್��ಾವ್ಸವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ ನಂ��ಯನುನ್

�ಾ�ೕತುಪ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�. 32-34
10:32-34 ಶರ್�ಗಳ ನಡು� ಅವರ ದೃಢ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಇತ� ಜನರ �ೕ�
ಅವ��ರುವ �ರ್ೕ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳಳ್ಲು
�ೕ�ಸದ ಅವರ ಮ�ೂೕ�ಾವ� – ಇ�ಲಲ್ವ� ಅವರ ನಂ�� ಯ�ಾಥರ್�ಾದದುದ್
ಎಂಬದ�ಕ್ ಬಲ�ಾದ ಪ��ಾ��ಾ��. 32
10:32 “�ೂೕ�ಾಟ”– ವ 26; ಅ�� 26:18; 2 �ೂ�ಂಥ 4:6; 2 �� 3:12. 34
10:34 “ಕ�ೕ ತನಕ ಉ�ಯುವಂಥದುದ್”– 6:12; ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-20; �ೂೕ�ಾ
8:17; 1 �ೕತರ್ 1:4. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�� �ತಯ್�ಾದ
�ಾವ್ಸಥ್ಯ್ಗ��, ಆದದ್�ಂದ ��ಾವ್�ಗಳು ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ತಮಮ್ ಆ�ತ್�
ಏ�ಾಗುವ�ೂೕ ಎಂದು �ಂ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ತಮ�ೕ�� ಏ��ಾಲ್ ಎಂದು
�ೕ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ�ಯೂ ಇಲಲ್. 35
10:35 “ಪರ್�ಫಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 19:28-30; ಪರ್ಕ 22:12. 36
10:36 “�ಾ�ಮ್”– 3:6,14; 6:11; �ೂೕ�ಾ 3:3-5; 8:24-25; �ಾ�ೂೕಬ 1:2-4
�ೂೕ��. ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಸ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಮುಂ� �ಾಗುವದು ಮತುತ್ ಏ�ೕ ಆದರೂ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ಮುಂ� �ಾಗುವದು – ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯೂ
ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು. ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ��ೕ ಇರುವರು ಎಂಬದು ಬರಹ�ಾರನ
ಭರವ��ಾ�� (ವ 39). ನಮಗೂ ಇ�ೕ ಆತಮ್��ಾವ್ಸ ಇರ�ೕಕು. 37-38
10:37-38 ಹಬಕೂಕ್ಕ 2:3-4. �ಾ��ೕ �ೂೕ�ಾ 1:17; ಗ�ಾ 3:11 �ೂೕ��.
�ಾನವರು �ೕವರ�ಲ್ ನಂ���ಡು�ಾಗ ಆತನು ಅವರನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸು�ಾತ್�
– �ೂೕ�ಾ 3:24-25,28; 4:24; 5:1. �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ��ದ ನಂತರ ಅವರು ತಮಮ್
ನಂ��ಯ �ೕ�ತವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್� ಅದು ಭೂ�ಯ �ೕ� ಅವರ ಸಮಯವ�
ಮು�ಯುವ ತನಕ �ಾಗುತತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 5:7). ಇ�ರ್ಯ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ನಂ���ಂದ
�ೕ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಕ�ೕ ತನಕ ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯುವದ�ಕ್ ಆದಯ್�ಯನುನ್
�ೂಡ�ಾ��. 38
10:38 “ಅವನು �ಂ��ದ�”– 6:6. 39
10:39 “�ಾ�ಾದ�ೂೕ”– ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ಜ�ಾದ
��ಾವ್�ಗಳು (�ಾನೂ ಅವರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು ಎಂಬದು ಆತ�� ���ತುತ್, ಮತುತ್ ಅವರು
�ಾವ� ಆ�ರುವ�ಾ� ��ಚ್ನ ಪ��ಾ�ಯನುನ್ �ೕ�ದದ್ರು – ವ 32-34; 6:11).
“ಒಂದು�ೕ�” ಅವನು “�ಂ��ದ�”, �ೕವ�� ��ಚ್��ಾಗುವ�ಲಲ್; ಅದರ ಅಥರ್
�ಾನವರ �ಾಶನ�ಾ��. ಆದ� �ರ್ೕರ�ಯುಳಳ್ ಬರಹ�ಾರನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಅವನು

�ಂ�ಾರುವ�ಲಲ್. �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹ �ಂಜ�ಯಬಹುದು, ವ 26; 2:3; 3:12;
6:6; 12:25 ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ �ಾಪಗಳನುನ್ �ಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ�
�ಾಶ�ಾಗಬಹುದು ಎಂದು �ಲವರು �ೕಳು�ಾತ್�. ಆದ� ಬರಹ�ಾರನು ಅವರು
�ಂಜ�ಯುವ�ಲಲ್ ಎಂದು ಸೂ�ಸು�ಾತ್�. ನಂ��ಯು �ಲವರ ಆ�ೂೕಚ��ಂತಲೂ
ಬಲ�ಾದ�ಾದ್��. ಅದು �ೂೕಕ�ಕ್ಂತಲೂ ಬಲ�ಾದ�ಾದ್�� (1 �ೕ�ಾನ 5:4). ಅದು
�ಟಟ್ಗಳನುನ್
ಕದ�ಸುತತ್�
ಮತುತ್
ಅ�ಾಧಯ್��ಸುವ
�ಾಯರ್ಗಳನೂನ್
�ಾಧಯ್ವ�ಾನ್�ಸುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 17:20; �ೂೕ�ಾ 4:19-22). �ಾವ� ಕ�ಣ್�
�ಾಣದವ�ಗಳನುನ್ �ಾಣಲು ನಮಮ್ನುನ್ ಬಲಪ�ಸುತತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 4:18). �ಾನವರನುನ್
ರ�ಸಲು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಸುರ�ತ�ಾ�ಡಲು �ೕವರು ಇದನುನ್ �ಾಧನವ�ಾನ್�
ಉಪ�ೕ���ಾದ್� (ಎ� 2:8; 1 �ೕತರ್ 1:5) – ಆದದ್�ಂದ ಇದು ಆ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡುವ ಅತುಯ್ತತ್ಮ �ಾಧನ�ಾ��. �ೕವರು ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂ�ರುವ �ಾಧನವ� ಆತನ
ಉ�ದ್ೕಶ �ರ�ೕ�ಸಲು �ಫಲ�ಾಗುತತ್��ೕ? ಅದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗ��ಾ�
�ಾ�ರುವ ��ೕಷ �ಾರ್ಥರ್�ಯ �ಾಧನ�ಾ�� (ಲೂಕ 22:32). �ಾ�ಾದ�, ಅದು
�ಫಲ�ಾಗುತತ್��ೕ? ಇ�ರ್ಯ�� ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ��ರುವ ಬರಹ�ಾರನು ಅದು
�ಫಲ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂದು ದೃಢ�ಾ� ತನನ್ ಭರವ�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ
5:9-10 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ ಸಹ �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು
�ೕವರು ಅವ�� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ರುವ ಅಂ�ಮ ರಕಷ್�ಯ ತನಕ ನಂಬುತತ್�ೕ ಇರುವರು.
ಮುಂ�ನ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಆತನು ನಂ��ಯ ಶ�ತ್ಯ ಕು�ತು ��ಯಪ���ಾದ್�.
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11:1 ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇ�ೂಂದು ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ನಂ��ಯನುನ್ �ಾತುಗಳ�ಲ್
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸ�ಾ�� (ಅ�ೕಕ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ �ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಏ�ಂದು
�ೂೕ�ಸ�ಾ��). ನಂ��ಯು ಎರಡು ರಂಗಗಳ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್� – ಭ�ಷಯ್
(ನಮಮ್ ��ೕ�), ಮತುತ್ �ಾಣ� ಇರುವಂಥದುದ್. �ೕವರು ಈ ಎರಡು ರಂಗಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ �ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
ನಂ��ಯು ಈ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ ನಂಬುತತ್� ಮತುತ್ ಈ ಪರ್ಕಟ�ಗಳನುನ್ ಆತು�ೂಳುಳ್ತತ್�.
ಇದ�ಂದ ಹೃದಯ�ಕ್ ಭರವ� �ೂ�ಯುತತ್�. ನಂ��ಯು ಕತತ್�� ನ�ಸುವ�ಲಲ್; ಅದು
�ಳ�� ನ�ಸುತತ್�. ಅದು ಇ�ಛ್ಗನು�ಾರ�ಾದ ಆ�ೂೕಚ�ಯಲಲ್; ಅದು �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ
ಬಲ�ಾದ ಪ��ಾ�ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ��. �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು �ೕವರ �ಷಯದ�ಲ್
ಪರ್��ಬಬ್�ಗೂ ಇರುವ ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್ ನಂಬುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೕವರ

ಆ�ೂೕಚ��ಂದು �ಾನವರು ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವದ�ನ್�ಾಲ್ ನಂಬುವ�ಲಲ್. ಅದು
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ನಂಬುತತ್�.
“ಭರವ�”– ಈ ಪದ “�ಷಯ” ಅಥ�ಾ “�ಾರ್ಮುಖಯ್” ಅಥ�ಾ “ಸವ್�ಾವ” ಅಥ�ಾ
“ಆತಮ್��ಾವ್ಸ” ಎಂಬ ಅಥರ್ಗಳನುನ್ �ೂಡುತತ್� ಆದ� ಇ�ಲ್ “ಭರವ�”
ಉತತ್ಮ��ಸುತತ್�. �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಎರಡು ಪದಗಳ �ಶರ್ಣ�ಾ��, ಒಂದರ ಅಥರ್
“ಪರ್�ಾರ”, ಮ�ೂತ್ಂದರ ಅಥರ್ “�ಂ�ರುವದು”. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�,
ನಂ�� ಎಂಬದು �ೕ�ೂಂದರ ಪರ್�ಾರ ಅಂದ�, ಅ��ಾಯದ �ೕ� �ಂ�ರುವ�ಾ��.
ನಂ��ಯು �ೕ�ೂಂದರ ಪರ್�ಾರ �ಂ�ರುವ�ಾ�� ಎಂದ� ಏನು? ಇ�ರ್ಯ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ೕ�ಸುವ ಎಲಲ್ವ�ಗ�ಾ��. ನಂ��ಯು ನಮಮ್ ��ೕ�ಗ�� �ಜ�ಾದ
ಅ��ಾಯ�ಾ��. ನಂ���ಲಲ್� ��ೕ��ಡುವ ಅ��ಾರ ಮತುತ್ ��ೕ�ಸಲು ಒ�ಳ್ಯ
�ಾರಣ ಎರಡೂ ಇಲಲ್. ಮತುತ್ ನಂ��ಯು ಅ��ಾಯ�ಾ��, ಗುಣಮಟಟ್�ಾ��, �ಾವ�
ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಕಷಟ್ಗಳು, ಸಮ�ಯ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ನಮಮ್ ��ೕ�ಯನುನ್ �ಾಳು�ಾಡುವ
ಪರ್��ಂದು �ೕ�ಯ ಶರ್�ಗಳ�ಲ್ ದೃಢ�ಾ� �ಲಲ್ಲು ನಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�.
�ೂೕ�ಾ 5:1-4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಜ�ಂದು �ಳು�ೂಳುಳ್ವದು”– ಅಥ�ಾ “ಪ��ಾ�” ಅಥ�ಾ “�ರೂ�ಸುವದು” ಅಥ�ಾ
“�ಳ�� ತರುವದು” – �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ಾದರು
ಒಂ�ಾ�ರಬಹುದು. �ರ್�ಾಪದವನುನ್ �ೕ�ಾನ 3:20; 16:8; 1 �ೂ�ಂಥ 14:24; ಎ�
5:11,13. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಕ�ಣ್� �ಾಣದ �ಷಯಗಳು �ಜ�ಾ�
ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್�ಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ೕ ನಂ���ಾ��. ಒಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅದು
ಅವರನುನ್ �ಳ�� ನ�ಸುತತ್�, ಕ�ಣ್� �ಾಣದವ�ಗಳನುನ್ “�ಾಣಲು” ಬಲಪ�ಸುತತ್�. ವ
27; 2 �ೂ�ಂಥ 4:18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 2
11:2 “ಪ��ರ್ಕರು”– ಅಂದ� �ಾರ್�ೕನ �ಾಲದ�ಲ್ �ೕ��ದ ಜನರು. �ೕವರು
ಅವರನುನ್ ಅವರ ನಂ���ಾ� �ಾಲ್��ದನು. �ೕವರು �ೂಟಟ್ �ಾಲ್ಘ� ಏ�ಂದ�: ಇ�ೕ
�ಾನವ ಕುಲದ�ಲ್�ೕ ಅವರು �ಾತರ್�ೕ ಸ��ಾದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ದದ್ರು, ಒಬಬ್�ೕ �ಜ
�ೕವರನುನ್ ನಂ�ದರು, �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ �ೕ�ವಂತ�ಾ�ದದ್ರು. ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
ನಮಗೂ ಆ �ಾಲ್ಘ�ಯ�ಲ್ ಒಂದು �ಾಗ�� ಎಂದು �ಾವ� ��ಯಬಹುದು. �ೕವರ
ದೃ�ಟ್�ೂನದ�ಲ್ �ಾನವ ಕುಲದ ಚ��ರ್ಯು ಆತನ�ಲ್ ನಂ���ಟಟ್ವರ ಚ��ರ್�ಾ��.
ನಂ�� ಮತುತ್ ಅದು ಏನನುನ್ �ರ�ೕ��� ಎಂಬದು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��,
�ಾಕಂದ� ಅದು�ೕ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಇರುವಂಥ�ಾದ್��; ಉ�ದವ�ಗ��ಾಲ್ ಗ��
�ೂೕಗುತತ್� (1 �ೕ�ಾನ 2:17). 3

11:3 ನಂ��ಯು �ಳುವ�� ಅಥ�ಾ �ಾರಣಗ�� �ರುದಧ್ವಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���
– ನಂ��ಯು �ಳುವ��ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಅದು �ಳಕನುನ್ �ೂರಪ�ಸುವ ಕಣುಣ್.
��ಾವ್�ಗ�� ಈ ಜಗತುತ್ �ೕ� ಅ�ತ್ತವ್�ಕ್ ಬಂತು ಎಂಬದು �ೂತುತ್ �ಾಕಂದ� �ೕವರು
ಅದನುನ್ ಪರ್ಕ���ಾದ್�. ಅವರು ಅ��ಾವ್�ಗಳ �ಾ� ಅದರ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸುವ
ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. �ೕವರ �ಾ� �ಾ��ಂದ ಸೃ�ಟ್ಯು �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು (ಆ�
1:1,3,6,9; �ೕತರ್� 33:6; ��ಾಯ 40:26; 42:5; �ೕ�ಾನ 1:3; �ೂ�ೂ 1:16). 4
11:4 ಈಗ ಆತನು ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ ಪ��ರ್ಕರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡಲು
�ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವರ�ಲ್ ಎಲಲ್ರೂ ಪರ್�ದಧ್ರು ಅಥ�ಾ ��ೕಷ�ಯುಳಳ್
ಜನ�ಾ�ರ�ಲಲ್ (�ೕ�ಲನು ಕುರುಬ�ಾ�ದದ್ನು, �ಾ�ೂೕಬನು ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಸನು
ಅ�ೕಕ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದರು, �ಾಹಬಳು ವಯ್��ಾ��ಾ�ದದ್ಳು, ಇ�ಾಯ್�). ಆದ�
ಅವ�ಲಲ್ರ�ಲ್ಯೂ ಒಂದು �ಾ�ಾನಯ್ ಸಂಗ��ತುತ್ – ಅವರು �ೕವರನುನ್ ನಂ�ದದ್ರು
ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ ಪ�ಣರ್ ಭರವ���ಟ್ದದ್ರು, ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವರು ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ
�ಾದ��ಾ��ಾದ್�. ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರ �ಸರುಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್
�ೂಡ�ಾ�ಲಲ್. ಬರಹ�ಾರನು ನಂ��ಯ ��ಧ �ಷಯಗಳನುನ್, ��ಧ ಗುಣಗಳನುನ್
�ದಶರ್ನ�ಾ� ��ಸಲು �ೕ� �ೕ� ಜನರನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂ��ಾದ್�. ಇ�ಲ್
ನಂ��ಯ ಮೂರು ಫ��ಾಂಶಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. �ದಲ�ಯದು,
ನಂ���ರುವವರು �ೕ�ೕ�ೂೕ �ಾಯರ್ �ಾಡುವಂ� ಬಲಪ��ತು. �ಜ�ಾದ ನಂ��
�ೕವ�ಲಲ್ದದ್ಲಲ್, ತಟಸಥ್�ಾದದದ್ಲಲ್. ಅದು ಪರ್ಬಲ �ಾಧನ�ಾ�ದುದ್ �ಾ�ಾಗಲೂ
�ರ್�ಯನುನ್ ಉಂಟು �ಾಡುತತ್� (10:39; �ಾ�ೂೕಬ 2:14-26 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��).
ಎರಡ�ಯದು, ನಂ��ಯು �ೕವ�ಂದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ �ೂಂ��ೂಳುಳ್ತತ್�. �ೕವರು
ಈ ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯನುನ್ ಒಂದ�ಾಲ್ ಒಂದು ಅದುಭ್ತ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಆ�ೕವರ್��ದನು. ಮೂರ�ಯದು, ನಂ�� �ಾರ�ಲ್ ಇ�ೂತ್ೕ ಅವ�ಲಲ್ರೂ
ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವಂ� ಮತುತ್ ಕ�ಯ ತನಕ ಸ���ೂಂಡು ಮುಂ�
�ಾಗುವಂ� ನಂ���ೕ ಅವರನುನ್ ಬಲಪ��ತು. ಆದದ್�ಂದ �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು
�ಾಯರ್�ಾಡುತತ್�, ಸಂ�ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್ �ಾ��ೂಳುಳ್ತತ್�. ಈ ಮೂರು
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ� ಇರುವ ನಂ��ಯು �ಜ�ಾ�ರುವ ಸತಯ್�ೕ�ಾನು�ಾರ�ಾದ
ನಂ��ಯಲಲ್.
“�ೕ�ಲನು”– ಆ� 4:1-10 �ೂೕ��. ಇವನ�ಲ್ �ಾವ� ನಂ�� ಮತುತ್ ಯಜಞ್ದ
ನಡು��ರುವ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. �ಾ�ಗ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಇ�ಲ್ಂದ�ೕ
�ಾರ್ರಂ�ಸ�ೕಕು, ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಪರ್ಮುಖ �ೂೕಧ�ಗಳ�ಲ್ ಇದೂ ಒಂ�ಾ��. �ೕ�ಲನ

ನಂ��ಯು ಪರ್ಕಟ�ಯ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ತುತ್ (�ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು �ಾ�ಾಗಲೂ
�ೕ��ೕ ಇರುತತ್�), ಮತುತ್ ನಂ���ಂದ �ೕವರು �ೕ��ರುವ ಯಜಞ್ವನುನ್ ಅವನು
ಆ���ೂಂಡನು. �ಾ�ನನು ಈ �ಾಯರ್ �ಾಡಲು ��ಾಕ��ದನು. ಆದದ್�ಂದ �ೕ�ಲನು
�ಾ�ಯನ ಯಜಞ್�ಕ್ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ ಯಜಞ್ವನುನ್ ಸಮ�ರ್�ದನು. “ನಂ���ಂದ�ೕ . . .
�ೕ�ವಂತ�ಂದು . . .” ಆ� 15:6; �ೂೕ�ಾ 1:17; 3:22; 5:1 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೕ�ಲನು ತನನ್ �ಾದ�ಯ ಮೂಲಕ ಇಂ�ಗೂ �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್
“�ೕವರ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ ನಂ�� �ಾಗೂ �ೕವರು �ೕ��ರುವ ಯಜಞ್ವನುನ್ ಆ�ಕ್
�ಾ��ೂ�ಳ್�” ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಈಗ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಆ ಯಜಞ್�ಾ��ಾದ್� –
7:27; 9:12,26,28; 10:10,14. 5
11:5 ಹ�ೂೕಕನು ನಂ�� ಮತುತ್ �ೕವ�ೂಂ�� ಇರ�ೕ�ಾದ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ
ನಡು��ರುವ ಸಂಬಂಧ�ಕ್ �ದಶರ್ನ�ಾ��ಾದ್�. ಆ� 5:21-24 �ೂೕ��.
ನಂ���ಲಲ್� �ೕವರನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಅಥ�ಾ �ೕವ�ೂಂ�� �ೕ�ಸುವ
�ಾಧಯ್��ೕ ಇಲಲ್. ಅಪನಂ��ಯು �ೕವರನುನ್ ಸುಳುಳ್�ಾರ�ಂದು ಕ�ಯುತತ್� (1
�ೕ�ಾನ 5:10), �ೕ�ರುವಗ ಇಬಬ್ರ ನಡು� ��ಾವ್ಸ�ಲಲ್� �ೂೕದ� ಮತುತ್ ಒಬಬ್ನ
ಹೃದಯದ�ಲ್ ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನ ಬ�ಗ್ �ಟಟ್ ಆ�ೂೕಚ� ಇರುವ�ಾದ� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್� ಇರಲು
�ೕ� �ಾಧಯ್? ಹ�ೂೕಕನು ನಂ�� ಮತುತ್ ಅ�ೖ�ಕ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರು�ಾಗ
��ಾವ್�ಗಳಲುಲ್ಂ�ಾಗುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸದ ನಡು��ರುವ ಸಂಬಂಧ�ಕ್ �ದಶರ್ನ�ಾ��ಾದ್� (1
�ೂ�ಂಥ 15:51-53; 1 �ಸ 4:15-17). 6
11:6 “ನಂ���ಲಲ್� �ೕವರನುನ್ ��ಚ್ಸುವದು ಅ�ಾಧಯ್”– �ೕವಲ ಕಷಟ್
�ಾತರ್ವಲಲ್. ಅಪನಂ��ಯು �ೕವರು ಕ�ಗ�ಸುವಂಥ ಸಣಣ್ �ಷಯ�ಾಗ�,
ದು�ಾದೃಷಟ್�ಾಗ� ಅಲಲ್. ಅದು �ಾರ�ಾಂ�ಕ �ಾಪ�ಾ�ದುದ್ �ೕವರು ಮತುತ್
�ಾನವನ ನಡು��ರ�ೕ�ಾದ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ಾ�ಸುತತ್�. ಇದು �ಾನವನು �ೕವರು
ಮತುತ್ �ಳಕನುನ್ ಬಯಸ� �ಾಪ ಮತು ಕತತ್�ಯನುನ್ ಬಯಸುವ ಆಂತ�ಕ�ಾದ
ಆ�ಕ್�ಾ��. ಇದು �ೕವರ ಪರ್ಕಟ� �ಾಗೂ �ೕವರ ಮಗನನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ�ಾ��.
ಮತುತ್ �ೕವರು ಇದ�ಕ್ ತಕಕ್ ��ಯನುನ್ ��ಸು�ಾತ್� – 3:11-12,19; �ೕ�ಾನ 3:36;
ಪರ್ಕ 21:8. ನಂ��ಯು ಎರಡು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸತಯ್�ಂದು ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ತತ್�, ಅವ�
�ಾವ��ಂದ�, ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ೕವರು ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್
ಆತನು ತನನ್ನುನ್ ಆಸ�ತ್�ಂದ ಹುಡುಕುವವ�� ಪರ್�ಫಲ �ೂಡು�ಾತ್�. ಇ�ಲ್ �ಾವ� 1�ೕ
ವಚನದ ಎರಡು ರಂಗಗಳನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ� – ಕ�ಣ್� �ಾಣದವನು (�ೕವರು) ಮತುತ್
ಭ�ಷಯ್ (ಪರ್�ಫಲಗಳು). ನಂ�� ಈ ಎರಡು ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ತತ್�

�ಾಕಂದ� �ೕವ�ೕ ಇವ�ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ���ಾದ್� – 1:1-3; ��ಾಯ 44:6;
45:5,18,21; �ೕ�ಾನ 1:18; ಮ�ಾತ್ಯ 7:7-8.
“ಆಸ�ತ್�ಂದ ಹುಡುಕುವವನು”– ಧ�ೕರ್ 4:29; �� 29:13 �ೂೕ��. 7
11:7 �ೂೕಹ ನಂ�� ಮತುತ್ �ಾಪ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ�ರುವ �ೕವರ �ೂೕಪ�ಂದ
ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವದರ ನಡು��ರುವ ಸಂಪಕರ್�ಕ್ �ದಶರ್ನ�ಾ��ಾದ್�. ಆ� 6:9—7:5
�ೂೕ��. ಈಗ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಜನ�� ಆಶರ್ಯ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು ಆತನ
ಸಂರಕಷ್�ಯ�ಲ್ ಸುರ�ತ�ಾ��ಾದ್�.
“ಭಯ”– ಆ� 20:11; �ೕತರ್� 34:7-11; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7 ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��.
“ಮ�ಯವರು”– ಅ�� 16:31 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೂೕಕದವರು ದಂಡ�� �ಾತರ್ರು”– �ಳಕು ಕತತ್�ಯನುನ್ ದಂ�ಸುವ �ಾ� ನಂ��ಯ
ಉ�ಾಹರ�ಯು ಅಪನಂ��ಯನುನ್ ದಂ�ಸುತತ್� (�ೕ�ಾನ 3:18-21; 15:22-24
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
“ನಂ���ಂದ �ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 1:17; 3:24-25. 8-9
11:8-9 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯವ� ಅಬರ್�ಾಮ�� ಎಲಲ್��ಂತ ��ಚ್ನ ಸಥ್ಳವನುನ್ �ೕ��. ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಆತನು ನಂ��� ಉತತ್ಮ�ಾದ ಉ�ಾಹರ��ಾ�� ಮತುತ್ ಆತನನುನ್
“ನಂಬುವವ�ಲಲ್�� ಮೂಲ�ತೃ” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�� – �ೂೕ�ಾ 4:11,16. ಆತನ
�ೕ�ತವ� ನಂ��ಯ ಹಲ�ಾರು ��ಧ �ಾಯರ್ಗ�� �ದಶರ್ನ�ಾ��. 8
11:8 ಆ� 12:1-5; ಅ�� 7:2-4 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ ನಂ�� ಮತುತ್ �ೕವ��
��ೕಯ�ಾಗುವದರ ನಡು��ರುವ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ನಂ���ಲಲ್�
�ಜ�ಾದ ��ೕಯ��ರುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� ��ೕಯ��ಲಲ್�ಂದ�
ನಂ���ಲಲ್ ಎಂಬದ�ಕ್ ಅದು�ೕ ಪ��ಾ��ಾ��. 5:9; �ೕ�ಾನ 3:36; ಅ�� 5:32;
�ೂೕ�ಾ 1:5; 2 �ಸ 2:8 ಮತುತ್ ಅ�� 22:10 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. �ೕವರು
ಅಬರ್�ಾಮನನುನ್ ಕ�ದು �ನ�ರುವ�ಲಲ್ವನುನ್ �ಟುಟ್ �ೕನು �ೂೕ�ರದ ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೂೕಗು
ಎಂದು �ೕ�ದನು. ಆದದ್�ಂದ ಆತನು ನಂ�� ಮತುತ್ ಒಬಬ್ನು ತನನ್ �ಂ�ನ �ೕ�ತ�ಂದ
�ೕಪರ್ಡುವದು, ನಂ�� ಮತುತ್ ಎಲಲ್ವನೂನ್ ತಯ್�ಸುವದರ ನಡು��ರುವ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್
�ದಶರ್ನ�ಾ� �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ಲೂಕ 14:33; 18:28-30; 2 �ೂ�ಂಥ 6:17-18
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಆದ� �ಾನು ಎ�ಲ್� �ೂೕಗು�ತ್�ದ್ೕ� ಎಂಬ�ೕ
�ೂ�ತ್ಲಲ್� �ೂೕಗುವದು ಅಥ�ಾ ಏನು �ಾಡ�ೕ�ಂಬ�ೕ �ೂ�ತ್ಲಲ್� �ೂೕಗುವದು
ಮೂಖರ್ತನವಲಲ್�ೕ? �ಾನವನ ದೃ�ಟ್� ಮೂಖರ್ತನ�ಾ��, ಆದ� ನಂ�� ಮತುತ್

ಅದರ ಅ�ಾರ�ಾದ �ಳುವ��� ಮೂಣರ್ತನವಲಲ್. 9-10
11:9-10 ಆ� 12:6-9. ಅಬರ್�ಾಮನು ಗು�ಾರಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಸತತ�ಾ�
�ಾಗುತತ್�ೕ ಇರುವದು ನಂ�� ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಯ ನಡು��ರುವ ಸಂಬಂಧದ
�ದಶರ್ನ�ಾ��. ವ 13-16 �ೂೕ��. ಅಬರ್�ಾಮನು ತನನ್ ದೃ�ಟ್ಯನುನ್ �ತಯ್�ಾದ
�ೂೕಕದ �ೕ��ಟ್ದದ್ನು, ಆದದ್�ಂದ ಅವನು ಇ�ಲ್ ��ಯನುನ್ ಕಂಡು�ೂಳಳ್�ಲಲ್. 1
�ೕತರ್ 2:11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಈಗ ��ಾವ್�ಗ�ಗೂ ಇ�ೕ �ೕ�ಯ
ಮನ�ಥ್��ರ�ೕಕು. ಅವರ �ಥ್ರ�ಾದ �ಾವ್ಸಥ್ಯ್ ಮತುತ್ ಅವರ �ೌರತವ್ವ�
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್� (10:34; ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-20; ���ಪ್ 3:20). ನಂ���ಂದ ಅವರು
ಇದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಈ �ೂೕಕವ� ತಮಮ್ ಮ�ಯಲಲ್ ಎಂಬ
ಸತಯ್�ಂದ ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�, �ಾಕಂದ� ಅವರು �ಾವ� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೕವರ
ಪಟಟ್ಣ�ಕ್ �ೂೕಗು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ಅ���ಾದ್� (12:22; ಗ�ಾ 4:26; ಪರ್ಕ
21:2). 11-12
11:11-12 ಆ� 15:4-6; 21:1-5; �ೂೕ�ಾ 4:18-21. ಅಬರ್�ಾಮನು ತನನ್
�ಂಡ��ಾದ �ಾರಳ ಮೂಲಕ�ೕ ತನ� ಮಕಕ್�ಾಗುವವ� ಎಂಬ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನನುನ್
ನಂ�ದನು ಎಂಬದು ದೃಢ�ಾದ �ಷಯ�ಾ��. ಆದ� ಆ��ಾಂಡ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ �ೕವರು
ಅಬರ್�ಾಮ�� ಮತುತ್ �ಾರ�� ಮಗುವನುನ್ �ೂಡು�ನು ಎಂದು �ೕ��ಾಗ, �ಾರಳ
ನಂ��ಯ ಬ�ಗ್ ಏನೂ �ೕಳ�ಾ�ಲಲ್. ಆ� 18:10-15 �ೂೕ��. ಇ�ರ್ಯ ಪ�ರ್�ಯ
ಬರಹ�ಾರನ ಪರ್�ಾರ ನಂತರದ�ಲ್ ಆ�ಯೂ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ ನಂ�ದಳು. ಅವರು
ಒ�ಾಟ್� ನಂ�� ಮತುತ್ ಪರ್�ಫಲ ಅಥ�ಾ ನಂ�� ಮತುತ್ ಅ�ಾಧಯ್ �ಾಯರ್ಗಳ
ನಡು��ರುವ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ದಶರ್ನ�ಾ� ����ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 17:20). 13
11:13 ಇವ�ಲಲ್ರೂ ಕ�ಯ ತನಕ �ಾಗುವ ನಂ��� �ದಶರ್ನ�ಾ��ಾದ್� (10:39).
“ಪರ�ೕಶದವರೂ, ಪರ್�ಾ�ಗರೂ”– ಅಬರ್�ಾಮನು �ಾತರ್ವಲಲ್ (ವ 9,10), ಆದ�
ಬರಹ�ಾರನು ���ರುವ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಇ�ೕ �ಳುವ��, ಇ�ೕ �ೂರ�ೂೕಟವನುನ್
�ೂಂ�ದದ್ರು. ��ೕ��ದ, ಕ�ಣ್� �ಾಣದ ಸಂಗ�ಗಳು (ವ 1) ಅವರ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು,
ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್ ನಂ��ಗಳ ಪರ್ಮುಖ �ಷಯಗ�ಾ�ದದ್ವ�. 17-19
11:17-19 ಆ� 22:1-19. ಈ ಘಟ�ಯ�ಲ್ ನಂ��ಯ ಹಲವ� �ಷಯಗಳನುನ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ�� – ಕಷಟ್ದ ಸಮಯದ�ಲ್ ನಂ�� ಮತುತ್ ಜಯ, �ೂಂದಲದ
ಸಮಯದ�ಲ್ ��ೕಯ�ಯ ನಂ��, ನಂ�� ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ, ನಂ�� ಮತುತ್
ಬದ�ಾಗದ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು. ಆ� 21:12 ರ�ಲ್ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನದ �ರ�ೕರು���,
ಇ�ಾಕನು �ೕ�ಸ�ೕ�ಾ�ತುತ್. ಒಂದು�ೕ� �ಾನು ಇ�ಾಕನನುನ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್�ದ�,

�ೕವರು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅವನನುನ್ ಮರಣ�ಂದ ಎ�ಬ್ಸುವನು; ಪ��ಥ್�ಗಳು �ೕ�ೕ
ಇದದ್ರೂ �ೕವರು ತನನ್ �ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸುವನು ಎಂಬ�ಾ� ಅಬರ್�ಾಮನು
ನಂ�ದನು.
�ಜ�ಾದ
ನಂ��ಯು
ಪ��ಥ್�ಗಳು
�ಾಗೂ
ಸಂದಭರ್ಗಳು
�ಪ�ೕತ�ಾ�ದದ್ರೂ ಮುಂ� �ಾಗುತತ್�. �ೕವರು ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
���ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. 20
11:20 ಆ� 47:27-31. ಇದು ನಂ�� ಮತುತ್ ��ೕ�ಸುವ �ಷಯಗಳ ನಡು��ರುವ
ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ �ದಶರ್ನ�ಾ� ��ಸುತತ್� (ವ 1). 22
11:22 ಆ� 49:1-28; 50:24-25. �ೕವರು ಭ�ಷಯ್ದ ಕು�ತು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ರುವ
ಸಂಗ�ಗಳು ದೃಢ�ಾ� ಮರಣದ ತನಕ �ಾ�ೂೕಬ ಮತುತ್ �ೕ�ೕಫನು ನಂ���
�ದಶರ್ನ�ಾ��ಾದ್� (ವ 13). �ಾ�ೂೕಬನ ನಂ��ಯು ಅವನ �ೕ�ತದ ಕ�ಯ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಉಜವ್ಲ�ಾ�ತುತ್. �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು �ಾಯುವ ಸಮಯದ�ಲ್ಯೂ
“�ಂಜ�ಯುವ�ಲಲ್” (10:39). ಕಷಟ್ಗಳ ��ತತ್ ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಪ�ದ ಇ�ರ್ಯರು
ತಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ ತಯ್�ಸುವ �ೂೕಧ�� ಒಳ�ಾದ�ೕ? ಅವರು ತಮಮ್ ಪ��ರ್ಕರನುನ್
�ೂೕಡ�. ಅವರು �ಾವ �ೕ�ಯ ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್ ಎದು��ದರು! ಆದ�
ಪರ್��ಬಬ್ರೂ ಕ�ಯ ತನಕ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ದದ್ರು. �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು ಈ �ಾಯರ್
�ಾಡಲು ಬಲಪ�ಸುತತ್�. 23
11:23 ��ೕ 1:22; 2:2; ಅ�� 7:20. ಅವರು �ೕವರನುನ್ ನಂ�ದರು ಆದದ್�ಂದ
ಅರಸನ ಆ�ಗ�� �ದರ�ಲಲ್. ಬಲ�ಾದ ನಂ��ಯು ಭಯವನುನ್ ಜ�ಸುತತ್� – 13:6;
ಮ�ಾತ್ಯ 8:26; �ಾಕರ್ 4:40; ಅ�� 4:13. ಅವರು ಮಕಕ್ಳ ಪರ�ಾ� �ಾಯರ್�ಾಡುವ
ನಂ��� �ದಶರ್ನ�ಾ��ಾದ್�. ವ 7; ಅ�� 17:31 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 24-26
11:24-26 ��ೕ 2:11-13; ಅ�� 7:23-26. �ೕ� ತನನ್ ನಲವತತ್�ೕ ವಯ�ಸ್ನ�ಲ್
ಐಗುಪತ್ ಮತುತ್ �ೕವರ ನಡು� ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂಡನು. ಐಗುಪತ್ವನುನ್ ಆ�ಕ್
�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಂದ� �ೂೕಕದ ಅ��ಾರ, ಐಶವ್ಯರ್ ಮತುತ್ ಆ�ಗಳನುನ್
ಸಂ�ಾ���ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. �ೕವರನುನ್ ಆ�ಕ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಂದ� ಇರುವ�ಲಲ್ವನುನ್
ತಯ್�ಸುವದು ಮತುತ್ ಆಗ ಐಗುಪತ್ದ�ಲ್ �ಾಸ�ಾ�ದದ್ �ೕವ ಜನ�ೂಂ��
ಶರ್�ಗಳನನ್ನುಭ�ಸುವದು. ಅವ�� ನಂ���ತುತ್ ಆದದ್�ಂದ�ೕ ಅವನು ಈ
�ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ದನು. ನಂ��ಯು �ಾನವರು �ಾಯರ್ಗ�� ಸ��ಾದ �ೌಲಯ್ವನುನ್
�ೂಡುವಂ� ಬಲಪ�ಸುತತ್�. ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ರುವ ಕ�ಣ್� �ಾಣದ �ೕವರ �ಾಯರ್ಗಳು
�ೂೕಕವ� �ೂಡುವವ�ಗ��ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾದದುದ್ ಎಂಬ ಭರವ�ಯನುನ್ ನಂ��ಯು
�ೂಡುತತ್�. ���ಪ್ 3:7-8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕ� ನಂ�� ಮತುತ್

ಸ�ಾಯ್ಸದ ನಡು��ರುವ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ �ದಶರ್ನ�ಾ� ����ಾದ್�. 10:34; ಲೂಕ
14:33; 18:28-30; ಮ�ಾತ್ಯ 4:18-22; 10:37-39; 16:24-28 �ೂೕ��. �ಜ�ಾದ
ನಂ��ಯು �ಾ�ಾಗಲೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಎಲಲ್ವನುನ್ ತಯ್�ಸಲು �ದಧ್�ಾ�ರುತತ್�.
ಆದ� �ಾ�� ಇಷಟ್�ಲಲ್�ರುವ�ೂೕ, ಅವರು ತಮ� ನಂ���� ಎಂದು �ೕ�ದರೂ,
ಅವ�� ನಂ���� ಎಂದು ಇತರ�� ಅ�ನ್�ದರೂ, ಅವರು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಸತಯ್�ೕ�ಾನು�ಾರ�ಾದ ನಂ���ಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್�. ನಂತರ �ೕ� ಮತುತ್ �ೌಲನ
�ಾಗರ್ವನುನ್ ತಯ್�ಸುವ, �ರ್ಸತ್��ಾ� ಶರ್�ಯನನ್ನುಭ�ಸಲು ��ಾಕ�ಸುವ ಮತುತ್ ಈ
�ೂೕಕದ ಆ�ತ್, ಐಶವ್ಯರ್ �ಾಗೂ ಆ��ೂೕಗಗಳ �ಂ� �ೂೕಗುವ �ರ್ೖಸತ್ರ ಬ�ಗ್ ಏನು
�ೕ�ೂೕಣ? ಅವರು ಈ ಮ�ಾಸತಯ್ವನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ರುವ �ೂಡಡ್ ಅಗತಯ್�� –
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ ಅವ�ಾನ�ಕ್ ಗು��ಾಗುವದು ಸಹ ಈ �ೂೕಕದ ಆ�ತ್
ಐಶವ್ಯರ್�ಕ್ಂತ �ೂಡಡ್�ಾ�� (ವ 26; 13:13; ಅ�� 5:41; 1 �ೕತರ್ 4:12-16). 27
11:27 “ಭಯಪಡ�”– ��ೕ 2:14 �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�, 11,12 ವಚನದ�ಲ್ �ಾನು
�ಾ�ರುವ �ರ್�ಗಳು ಎಲಲ್�ಗೂ �ೂ�ಾತ್ದ�ಂದು ��ದು �ೕ� �ದ��ೂಂಡನು. ಅದರ
��ತತ್ ತನನ್ವ�ಾದ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನ�� ಮತತ್ಷುಟ್ �ೂಂದ��ಾಗಬಹು�ಂದು ಅವನು
���ರಬಹುದು. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅವನು ಅವರ ��ತತ್ �ದ��ೂಂಡ�ೕ �ೂರತು ತನನ್
��ತತ್ �ದ��ೂಳಳ್�ಲಲ್. ಅವನು “ನಂ���ಂದ” ಐಗುಪತ್ �ೕಶವನುನ್ �ಟುಟ್
ಓ��ೂೕದ�ೕ �ೂರತು ಭಯ�ಂದ ಅಲಲ್. �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು �ೕವರ �ಾತುಗಳ
�ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್�. �ೕ� ಐಗುಪತ್ �ೕಶ�ಂದ ಓ� �ೂೕಗಲು �ಾರಣ, �ೕವರು
ಅವ�� �ೂೕಗುವಂ� �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಅವನು ನಂ���ಂದ ಉ�ದನು (10:39),
ಮತುತ್ ಅವನು ಅದೃಶಯ್�ಾ�ರು�ಾತನನುನ್ ಕಂಡನು (ವ 1; 2 �ೂ�ಂಥ 4:18). ನಂ��ಯು
�ಾನವ�� ಆ�ಮ್ೕಕ ದೃ�ಟ್ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�. 28
11:28 ��ೕ 12:1-30 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ ನಂ�� ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�ಂದ
�ಡುಗ�ಯನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. ವ 7; 9:27-28; 1 �ೂ�ಂಥ 5:7 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 29
11:29 ��ೕ 14:15-31 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ ನಂ�� ಮತುತ್ �ೖ�ಗ�ಂದ �ಡುಗ�ಯನುನ್
�ೂೕಡಬಹುದು. 30
11:30 ��ೂೕ 6:12-20 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ ನಂ�� ಮತುತ್ �ೕವರು �ಾ�ಾದ್ನ
�ಾ�ರುವದನುನ್ ವಶಪ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು (��ೂೕ 1:3; 1
�ೕ�ಾನ 5:14-15; �ಾಕರ್ 11:24 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 31
11:31 ��ೂೕ 2:1-21; 6:24-25 �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ ನಂ�� ಮ�ಾ �ಾಪ ಮತುತ್

ಅ�ಾಯಕತನದ �ೕ� ಜಯಗ�ಸುವದು �ಾಗೂ �ೕವಜನರನುನ್ �ಾಪ�ಂದ
��ಸುವದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು (ಗ�ಾ 3:10-14; �ೕ�ಾನ 5:24 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��).
“ನಂಬದವರು” – ಅಥ�ಾ “ಅ��ೕಯರು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಇವ�ಗಳ�ಲ್ ಒಂದು ಅಥ�ಾ
ಎರಡನೂನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕ�ಾನ 3:36 �ೂೕ��. 32
11:32 ಬರಹ�ಾರನು ಹ� ಒಡಂಬ���ಂದ ಇನೂನ್ ಅ�ೕಕ �ದಶರ್ನಗಳನುನ್
�ೂ�ಟ್ರಬಹು�ಾ�ತುತ್, ಆದ� ಅದರ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. �ಜ�ಾದ ನಂ�� ಎಂದ� ಏನು
ಮತುತ್ ಅದು ಏನನುನ್ �ಾಡುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು �ೂೕ���ಾದ್�. ಈಗ ಅವನು ಅ�ೕಕ
ನಂ��ಯ �ೕರರ �ಸರುಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರ ನಂ��ಯು �ಾವ
�ೕ� �ಾಯರ್ �ಾ�ತು, ಗ���ೂಂ�ತು ಮತುತ್ ಉ�ದು�ೂಂ�ತು ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕ���ಾದ್� (4 �ೕ ವಚನದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). 33-38
11:33-38 ಈ ವಚನಗಳು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ��ಾವ್�ಗಳು �ರ�ೕ��ದ ಹತುತ್
�ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸ���ೂಂಡ ಎಂಟು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ��ಸುತತ್�. ಅದೃಶಯ್�ಾದವ�ಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ ಅವ��ದದ್ ದೃಢ�ಯು �ಾವ� �ಾ�ದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅವರು
�ರ�ೕ�ಸುವಂ� ಅವರನುನ್ ಬಲಪ��ದವ�, ಮತುತ್ ಅವರ ಅವರು ��ೕ��ದ �ಾಯರ್ಗಳ
ಕು��ಾದ ಅವರ ��ೕ�ಯು ಅವರು ಸ���ೂಂಡ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವಂ�
ಅವರನುನ್ ಬಲಪ��ತು. 33
11:33 “�ಾಜಯ್ಗಳು”– ಸಂ�ಾಯ್ 21:23-25; ��ೂೕ 12:7-24; 2 ಸಮು 8:1-14.
“�ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ ಪ�ದು�ೂಂಡರು”– �ೕವರು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಅ�ೕಕ
�ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ನಂಬಲು �ಲವರು (ಅ�ೕಕರಲಲ್)
ಇದದ್ರು.
“�ಂಹಗಳು”– �ಾ� 6:16-22. 34
11:34 “�ಂ�”– �ಾ� 3:19-27.
“ಕ�ತ್”– 1 ಸಮು 17:45-50.
“ಬ�ಷಠ್�ಾದರು”– �ಾಯ್ಯ 6:15; 7:7-8; 16:21,28-30; 2 ಪ�ವರ್ 14:11;
��ಾಯ 40:31. 2 �ೂ�ಂಥ 12:9-10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 35
11:35 “ಸತುತ್�ೂೕ�ದದ್ ತಮಮ್ವರನುನ್ �ರು� ಪಡ�ೂಂಡರು”– 1 ಅರಸು 17:17-24;
2 ಅರಸು 4:32-37.
“�ಡುಗ� �ೕಡ�ಂದು �ೕ�ದರು”– ದುಷಟ್ತನ ಮತುತ್ ಅಪನಂ���ಂ�� ಸಂ�ಾನ
�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಾದ� ಅವರು �ಡುಗ��ೕ �ೕಡ�ಂದು �ೕ�ದರು.

“ಉತತ್ಮ�ಾದ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ”– �ತಯ್�ೕವ�ಾಕ್� ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� �ೕ� ��ಸ�ಾ�ರುವ ಇಬಬ್ರು ��ೕಯರ ಪ�ತರ್ರು ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ
ಎದುದ್ಬಂದದದ್�ಕ್ಂತಲೂ ಉತತ್ಮ�ಾದ�ಾದ್��. 36
11:36 “��ಮ�”– ಆ� 39:20; �� 37:15-16; 38:6. 37
11:37 “ಕ�ಲ್�ದು �ೂಂದರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 23:37.
“ಗರಗಸ�ಂದ �ೂಯುದ್ �ೂಂದರು”– ಸಂಸಕ್ೃ�ಯ ಪರ್�ಾರ ��ಾಯನು �ೕ��ೕ
�ಾರ್ಣ �ೂಟಟ್ನು.
“�ಲವರು �ೂೕಧ�ಗ�� ಒಳ�ಾದರು”– ಇದು ನಂ��ಯ �ೕರರು �ಾಗೂ ಆ��ಂದ
ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ��. ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ ��ಸ�ಾ�ರುವ ಇತ�
�ಾಯರ್ಗಳು ನಮಮ್�ಲ್ ಅ�ೕಕ�� ಸಂಭ�ಸ� ಇರಬಹುದು, ಅದ� ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ ��ಧ
�ೕ�ಯ �ೂೕಧ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್�.
“�ೂರ�, �ಂ�, �ಾ�”– ಪರ್��ಂದು ಯುಗದ�ಲ್ಯೂ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ
ಉತತ್ಮ ಜನರನುನ್ ಈ ಪದಗಳು �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ವ�ಸುತತ್�. �ೕ�ಾನ 15:18-21;
16:2-3,33; �ೂೕ�ಾ 8:35-37; 1 �ೂ�ಂಥ 4:11-13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
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11:38 ಅವರು �ೕಗಯ್�ೕ ಅಲಲ್ ಎಂಬ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂೕಕವ� ಅವ�ೂಂ��
ನ�ದು�ೂಂ�ತುತ್. ಆದ� ಇದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದ�ದ್ ಸತಯ್�ಾ��. ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅವ��
�ಾಶವ್ತ�ಾದ ಮ��ೕ ಇರ�ಲಲ್, ಆದ� �ೕವರು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅವ��ಾ�
ಮ�ಯನುನ್ �ದಧ್�ಾ�ದನು. 39
11:39 “ಒ�ಳ್ೕ �ಸರು”– ವ 2.
“�ಾ�ಾದ್ನದ ಫಲಗಳು”– ವ 10,16. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂಡುವ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡಲಪ್ಟಟ್
ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗ�ಾ�ರುವ, �ತಯ್�ಾದ �ಾತ್ಸಥ್ಯ್ವನುನ್ ಬರಹ�ಾರನು ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� –
1:14; 6:12; 9:15. 40
11:40 “�ರ್ೕಷಠ್�ಾದ �ಾಗಯ್”– �ಾವ� ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೂೕಡುವ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
�ಾಗಯ್ಕರ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು ಇದರ�ಲ್ �ೕ�� – 7:19; 8:6; 9:23. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಗೂ
�ದಲು �ೕ��ದ ��ಾವ್�ಗಳು, ಮತುತ್ ಆತನು ಬಂದ ನಂತರ ಅತನ�ಲ್
ನಂ����ಟ್ರುವವರು, ಎಲಲ್ರೂ ಒ�ಟ್� “��ಧ್�”ಬರ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೕವರ
�ೕಜ��ಾ�ತುತ್ (ಮತುತ್ �ೕಜ��ಾ��). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಯಜಞ್ವ� ಅವ�� ಎಷುಟ್
�ೕ���ೕ ನಮಗೂ ಅ�ಟ್ೕ �ೕ�� ಮತುತ್ ಇ�ೂಂದು �ಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ
ಪರ್��ಬಬ್ರು ��ಧ್� ಬರಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್� – 10:14; �ೂೕ�ಾ 3:25-26. �ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬಂದ ನಂತರ ಅಂ�ಮ ��ಧ್ �ೂ�ಯುತತ್� – �ೂೕ�ಾ 8:23-30; 1
�ೂ�ಂಥ 15:50-53; 1 �ಸ 4:15-17; 1 �ೕ�ಾನ 3:2.

121-2
12:1-2 ಇ�ಲ್ �ಾವ� �ೕಘ�ೂೕ�ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾ�ಗಳನುನ್ (11 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ
��ಾವ್�ಗಳು), ದೂರ�ರ�ೕ�ಾದ ಅ�ತ�ಗಳು (�ಾಪಗಳು, ಇ�ಾಯ್�), �ಾವ� ಓಡು�ತ್ರುವ
ಓಟದ�ಲ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಾದ ಅವಶಯ್�ಾದ ತತವ್ಗಳು (�ಾ�ಮ್ ಸಹ�), ಅಧಯ್ಯನ
�ಾಡ�ೕ�ಾದ �ಾದ� (�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು) �ೂೕಡಬಹುದು. ಓಟದ �ೂ�ಯ�ಲ್ �ೂಡಡ್
ಬಹು�ಾನ �ೂ�ಯುತತ್� ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಬರಹ�ಾರನು �ೕ��ಾದ್�. 1
12:1 “�ಾ�ಗಳು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� �ಾವ� �ೂೕ�ರುವ ಅಥ�ಾ
ಅನುಭ��ರುವ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾ� �ೕಳುವ�ಾ��. “ರಕತ್�ಾ�” ಪದವ� ಈ
ಪದ�ಂದ�ೕ ಬಂ��. �ಾವ� ಸತಯ್�ೕದದ �ಾವ ಕ� �ೂೕ�ದರೂ ಈ �ಾ�ಗಳು
�ಾ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಪ�ಟಗ�ಂದ �ೂೕಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ನಮ�
�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್�. ಅವರು ನಮ� ನಂ��ಯ �ೕ�ತವ� ಉತತ್ಮ�ಾದದುದ್, ಪರ್�ಫಲಗಳು
��ೕಷ�ಾದವ�ಗಳು, ಪರ್��ಂದು ಅ�ತ�ಯನೂನ್ ಸುಲಭ�ಾ� ಜ�ಸಬಹುದು ಎಂದು
�ೕಳು�ಾತ್�.
“ಎ�ಾಲ್
�ಾರ”– ಓಟ�ಾರನು �ಾರಗಳನುನ್ �ೂತುತ್�ೂಂಡು ಓಡಲು
ಮುಂ�ಾಗು�ಾತ್��ೕ? ನಂ��ಯ ಓಟದ�ಲ್ ನಮಮ್ನುನ್ ತ�ಯುವಂಥ ಅಥ�ಾ
ಅ�ಡ್ಪ�ಸುವಂಥ ಅಥ�ಾ ಓಟವನುನ್ ಕಷಟ್�ಾ�ಸುವಂಥ ಅಥ�ಾ �ಲುಲ್ವ ಛಲವ�ನ್ೕ
ನ�ಮ್ಂದ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ಪರ್��ಂದು �ಾಯರ್ವ� �ಾರ�ೕ ಆ��. ಅದು
�ೂೕ�ಾ�ತನ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ��ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣದ
�ೂರ��ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ��ಾ��ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಇ�ನ್ತ� �ಾವ��ೕ
�ಾಯರ್ಗ�ಾ�ರಬಹುದು. ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳ�ಲ್ �ೂೕರ�ಾದ ಅಭಯ್ಂತರ �ಾಪ�ಾ��.
ಇದಲಲ್� ಬರಹ�ಾರನು ��ರ್ಷಟ್�ಾದ �ಾಪದ ಕು�ತು ನಮ� ಎಚಚ್��ಯನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್� – ಅ�ೕ�ಂದ�, “ನಮಮ್ನುನ್ ಸುಲಭ�ಾ� ಹ�ತ್�ೂಳುಳ್ವ �ಾಪ”. ಆತನು
ಅಪನಂ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� (ಆದರೂ �ಲವರು
ಆತನು ಎ�ಾಲ್ �ಾಪವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್�). ��ಾವ್�ಗಳು
ಓಡುವ ಓಟದ�ಲ್ ಅಪನಂ�� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೂಡಡ್ ಅಭಯ್ಂತರ�ಾ��. ಇದಲಲ್�
ನಂ���ಂದ ಗು�ಯ ಕ�� ಓಡುವವ�ಲಲ್ರ �ಾಲುಗ�� �ೂಂದ�ಪ�ಸಲುಅದು
ಮುಂ�ಾಗುತತ್�.

“�ಾ�ಮ್ ಸಹ�”– ಈ ಪ�ರ್��ಾದಯ್ಂತ ಇದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು – 3:6,12-14;
4:11; 6:11-12; 10:36.
“ಓಟ”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:24-27; ���ಪ್ 3:13-14; 2 �� 4:7 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 2
12:2 “�ೕಸು�ನ �ೕ� ದೃ�ಟ್�ಟುಟ್”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್�ಾದ್�,
ಆದ� ನಂ���ಂದ �ಾವ� ಆತನ �ೕ� ದೃ�ಟ್�ಡಬಹುದು (11:1,27; 2 �ೂ�ಂಥ
4:18).
“ನಂ��ಯನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುವವನು”– ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್�ಲ್ ನಂ���ರುವ�ಾದ�
ಅದನುನ್ ಹು�ಟ್�ದವನು ಆತ�ೕ ಆ��ಾದ್� (ಎ� 2:8; ���ಪ್ 1:29).
“ಪ��ೖಸುವವನು”– ಅಥ�ಾ “ಮು�ಸು�ಾತನು” ಅಥ�ಾ “�ರ�ೕ�ಸು�ಾತನು”. ನಮಮ್
ನಂ��ಯು ��ಚ್ಚುಚ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾಗುವಂ� �ಾಡು�ಾತನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಆ��ಾದ್�
ಮತುತ್ �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಮು�ಾಮು��ಾ� �ೂೕಡುವ �ನದ ತನಕ ಇದು
ಮುಂದುವ�ಯುವದು (10:39; ಲೂಕ 22:32; ���ಪ್ 1:6). ಆತನು �ಾನು
�ಾರ್ರಂ�ಸುವದನುನ್ ಮು�ಸು�ಾತ್�.
“ಸಂ�ೂೕಷ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು 2 �ೂ�ಂಥ 5:21; 1 �ೕತರ್ 2:24; ��ಾಯ 53:5,10
ಸ���ೂಳಳ್ಲು �ೕ� �ಾಧಯ್�ಾ�ತು? ಸಂ�ೂೕಷವ� ಆತ�� ಮ�ೂತ್ಂದು ಕ� �ಾಯು�ಾತ್
ಇತುತ್ (�ೕತರ್� 16:11). ಆ ಸಂ�ೂೕಷ ಏನು? ತಂ��ಾದ �ೕವರನುನ್ ��ಚ್ಸುವದು
ಮತುತ್ ಆತನ �ಲಸವನುನ್ ಮು�ಸುವದು ಆತನ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 4:34).
ಅ�ೕಕ ಪ�ತರ್ರನುನ್ ಪರ್ಭವ�ಕ್ ನ�ಸುವದನುನ್ �ೂೕಡುವ ಸಂ�ೂೕಷ (2:10), �ತಯ್�ಾದ
ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂದಲು �ಾಪಗ�� �ಾಗರ್ವನುನ್ ��ಯುವದು (ಲೂಕ 15:7,10).
“�ಾ��”– �ಲು�� ಜ�ದು �ಾ�ಸುವದು �ೂೕರ�ಾದ �ಾವರ್ಜ�ಕ
ಅವ�ಾನ�ಾ��.
“ಆಸ�ಾರೂಢ�ಾ��ಾದ್�”– 10:12; 1:3. 3
12:3 ನಂ��ಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�� ಉತತ್ಮ�ಾದ
ಉ�ಾಹರ��ಾ��ಾದ್� (1 �ೕತರ್ 2:21-23). ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್ ಆತನ
ಆ�ೂೕಚ�ಗ�ಂದ ತುಂ���ೂಳುಳ್ವದು ��ಾವ್�ಗ�� ಓಡುವ ಓಟದ�ಲ್ �ೂಡಡ್
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. �ಾ��ೕ 3:1; �ೂ�ೂ 3:12 �ೂೕ��.
“��ೂೕಧ”–
ಮ�ಾತ್ಯ
9:3,34;
12:14,24;
21:23,46;
22:15;
26:3-4,14-16,47-50,65-68; 27:20-23,27-31,35-44. 4
12:4 ನಂ��ಯ �ೕ�ತವ� �ೕವಲ ಓಟ �ಾತರ್ವಲಲ್; ಅದು �ೂೕ�ಾಟ�ಾ�� (ಎ�

6:10-18; 2 �� 2:3; 4:7). �ಾಪವ� �ೖ��ಾ��. ಅದು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್
ಒಳ��ಂದಲೂ �ೂೕ�ಾಡುತತ್� �ಾ��ೕ �ೂರ��ಂದಲೂ �ೂೕ�ಾಡುತತ್� (1
�ೕ�ಾನ 1:8; �ೂೕ�ಾ 7:17-18). ಅದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� �ೂೕ�ಾಟ�ಂದ �ಂ�
ಸ�ದ� �ಾಶನ ಎದು�ಾಗುತತ್�. 5-13
12:5-13 ಅವರು ತಮಮ್ ನಂ��ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಸ�ತ್ಲಲ್�ಾದರೂ (ವ 4), ಅ�ೕಕ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಶರ್�ಗಳನನ್ನುಭ��ದರು (10:32-34). ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ �ಹೂದಯ್ರು,
�ೕವ�� �ೕವ� ಇಷಟ್�ಲಲ್, ಹ�ಯ �ಾಗರ್ಗಳನುನ್ �ೕವ� ��ಾಕ��ರುವದ�ಂದ ಆತನು
�ಮಮ್ನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂದು ಅವ�� �ೕ�ರಬಹುದು. ಬರಹ�ಾರನು ಆ
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು. ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಎದು�ಾಗುವ
ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಮ�ಯ್ಗಳು �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯ ಗುರುತುಗ�ಾ���ೕ �ೂರತು ಆತನ
ಅಸ�ಾ�ಾನದ ಗುರುತುಗಳಲಲ್ ಎಂದು ಅವರು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಅವನು
ಬಯ�ದನು. �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಗದ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಅಥ�ಾ ��ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು
�ಾಕಂದ� ಅವರು ಆತನ ಮಕಕ್�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಆತನು ಅವರ �ತವನುನ್
ಬಯಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. �ಾವ� ಇ�ಲ್ ��ಯ ಬ�ಗ್ (ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣದ ಮೂಲಕ
ತರ�ೕತು�ೂ�ಸು��) ಐದು ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. �ದಲ�ಯ�ಾ�,
��ಾವ್�ಗಳು ಇದನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೕವರು �ಾನು ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ
“ಪರ್��ಬಬ್ ಮಗನನುನ್” ��ಸುವನು (ವ 6). ಎರಡ�ಯ�ಾ�, �ೕವರು
ಉಪ�ೕ�ಸುವ
��ಾನವ�
�ೕದ��ಾಯಕ�ಾ�ರುತತ್�.
ಅದು
ಛ��ಂದ
�ೂ�ದಂ�ರುತತ್�. ಇದ�ಂದ �ೂೕ�ಾಗುತತ್��ೕ �ೂರತು ಖು��ಾಗುವ�ಲಲ್ (ವ
11).
“ಚ�ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�”– ಅಥ�ಾ “ಚ� ಏಟು” – ಇದು�ೕ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ
ಅಥರ್�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 10:17; �ಾಕರ್ 10:34; ಲೂಕ 18:33 ರ�ಲ್ ಈ ಪದವನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. �ೕವರು �ಾ�ಾ��ೕ ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� ನಮಮ್ �ೕ� ಚ�ಯನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ಲಲ್, ಆದ� �ಜ�ಾದ ಚ� ನಮಮ್ �ೕಹದ �ೕ� �ೕಳು�ಾಗ ನಮ�
�ೕಗ�ನ್ಸುತತ್��ೕ �ಾ��ೕ ಆತನ �� �ಾಗೂ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳು,
ಮನಸುಸ್ಗಳು ಮತುತ್ ಆತಮ್ಗ�� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. �ಾನವರು ನಮಮ್ನುನ್ �ೂ�ಯಲು
�ಜ�ಾದ ಚ�ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್� �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ��ತರ�ಾನ್�ಸಲು ಅದನುನ್
�ಾಧನವ�ಾನ್� ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಮೂರ�ಯ�ಾ�, ಈ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣವ� ಸಂ�ೕತ�ಾ��.
ಇದನುನ್ �ೂಂದುವವ�ಲಲ್ರೂ �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾ��ಾದ್�ಂಬದನುನ್ ಇದು �ೂೕ�ಸುತತ್�.
ಆತನು ಅವರನುನ್ ತನನ್ ��ೕಷ�ಾದ �ಾಲ�� ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್

ಇದು ಪ��ಾ��ಾ��. ಆತನು ಅವರನುನ್ ಆದಶರ್ ತಂ� �ರ್ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�, ಆದದ್�ಂದ ಅವ�� ತರ�ೕ�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� (ವ 8). “ಒಂದು�ೕ�
�ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ಸುವ�ಾದ�, ಆತನು ನ�ಮ್ಂ�� �ೕ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್”
ಎಂದು �ಲವರು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆತನು ಆತನು ನ�ಮ್ಂ�� �ೕ��ೕ
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�. �ಾಲಕ್�ಯ�ಾ�,
�ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಉ�ದ್ೕಶದ ��ತತ್ ��ತರ�ಾನ್�ಸು�ಾತ್�, ಅ�ೕ�ಂದ�,
ನಮಮ್ �ತ ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಪ�ಶುದಧ್� (ವ 10). ಐದ�ಯ�ಾ�, �ಾ�ಮ್�ಂದ
ಸ���ೂಂಡು (ವ 7) ಒ�ಪ್��ೂಡುವವರು (ವ 9) ಮತುತ್ ಅದರನು�ಾರ
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ�� (ವ 11) ಇದ�ಂದ ಒ�ಳ್ಯ ಫ��ಾಂಶಗಳು �ಗುತತ್�. �ೕವರ
ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ ಅಥ�ಾ “ಚ� ಏಟುಗ��” ಮೂರು �ೕ�ಯ�ಲ್ ಪರ್��ರ್�ಸಬಹು�ಾ��.
ಜನರು “ಅದನುನ್ ಕ�ಗ�ಸಬಹುದು” – �ರಸಕ್�ಸಬಹುದು; ಅಥ�ಾ ಅದರ ��ತತ್
“ಭಯಪಡುವವ�ಾ�ರಬಹುದು” ಅಥ�ಾ �ೕವ�� ತಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್�, ಅದರ ಮೂಲಕ
ತರ�ೕ�ಯನುನ್
ಪ�ಯಬಹುದು.
ಆ�ಕ್ಯು
�ರ�ಾಕ್ರ
ಅಥ�ಾ
ಒ�ಪ್��ೂಡು���ಾ�ರುವದು. ನಮಮ್ನುನ್ ��ಸಲು �ೕವರು �ಾವ ��ಾನಗಳನುನ್
ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು ಬರಹ�ಾರನು ನಮ� �ೕ�ಲಲ್. ಆದ� ಆತನು ಈ�ಾಗ�ೕ
10:32-34; 11:35-38 ರ�ಲ್ ��ಸ�ಾ�ರುವ �ಷಯಗಳು ಈಗಲೂ ಆತನ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್
ಇಲಲ್�ೕ? �ಾ��ೕ 1 �ೂ�ಂಥ 11:29-32; 2 �ೂ�ಂಥ 12:7-10; 1 �ೕತರ್ 1:6-7
�ೂೕ��. �ೕತರ್� 66:10-12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ�� ಮತುತ್ �ೕತರ್� 73 �ೂೕ��,
ಅ�ಲ್ �ೕವರ ��� ಒಳ�ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯು ತನನ್ ಅನುಭವವನುನ್ ಹಂ��ೂಂ��ಾದ್�.
5-6

12:5-6 �ಾ�ೂೕ 3:11-12. �ಾ��ೕ �ೕಬ 5:17; �ೕತರ್� 94:12; 119:67,71,75
ಸಹ �ೂೕ��. 7-8
12:7-8 �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹಜ�ಾ� ಇತರ��ಂತ �ಚುಚ್ ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್
ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾತ್� ಅ�ನ್ಸುತತ್� (�ೕತರ್� 73:2-14 �ೂೕ��). ಅದ�ಕ್ �ಾರಣ
ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ��. �ೕವರು ಅವ�ೂಂ�� ಮಕಕ್ಳ ಸಂಗಡ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ತನನ್ನುನ್ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವವನು, �ೕವರು ��ಸ�
ಇರು�ಾಗ �ಾತರ್ವಲಲ್, �ೕವರು ��ಸು�ಾಗಲೂ �ಂ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು. �ೕವರು
�ೖ�ಾನನ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ��ಸುವ�ಲಲ್. ಆತನು ಅವರ �ೕ� �ೂೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್
ಸ��ಾದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವರ ಒಂ�ೂಂ�ೕ �ಾಯರ್ಗ�� ಅವ�� �ೕಪ�ರ್ �ಾಡು�ಾತ್�.
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12:9 “ಶ�ೕರ ಸಂಬಂಧ�ಾದ ತಂ�ಗಳು”– �ಾ�ೂೕ 13:24; 19:18; 22:15;
23:13-14.
“ಸ�ಾಮ್���ದ್ೕ�”– ತಂ��ಾ�ಗಳು �ರ್ೕ��ಂದ ತಮಮ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಗದ�ಸು�ಾಗ
ಮತುತ್ ��ಸು�ಾಗ, ಮಕಕ್ಳು ಅದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅದ�ಾಕ್�
ಅವರನುನ್ �ೌರ�ಸು�ಾತ್�. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಮಕಕ್�� ಸ��ಾದ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ �ೂಡ�
�ೂೕದ�, ನಮಮ್ ತಂ��ಾ�ಗಳು �ಜ�ಾ�ಯೂ ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್��ೕ ಎಂಬ
ಸಂ�ೕಹ ಅವರ�ಲ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�.
“ಆತಮ್ಗ�� ತಂ��ಾ�ರು�ಾತನು”–ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಈ ಪದ ಇ�ೂಂದು ಸಲ �ಾತರ್�ೕ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� (ಇ�ೕ �ೕ�ಯ ಪದ ಸಂ�ಾಯ್ 16:22; 27:16 ರ�ಲ್ಯೂ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�). ಬರಹ�ಾರನು ಭೂ�ೂೕಕದ ತಂ�ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕದ ತಂ��ರುವ
ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಅವರು ತಮಮ್ ಮಕಕ್ಳ
�ೕಹಗ�� �ೂ�ಯು�ಾತ್�; ಆತನು ಪರ್ಮುಖ�ಾ� ತನನ್ ಮಕಕ್ಳ ಆತಮ್�ೂಂ��
�ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್�. 10
12:10 “�ತ�ಾಕ್�”– �ೂೕ�ಾ 8:28.
“ಪ�ಶುದಧ್�”– �ೕವರು ತನನ್ ಮಕಕ್ಳು ��ಚ್�ಾಚ್� �ೂೕಕ ಮತುತ್ ಅದರ
ದುಷಟ್ತನ�ಂದ �ೕಪರ್ಟುಟ್ (2 �ೂ�ಂಥ 6:17), “�ಾಪದ �ರುದಧ್ �ಾವ� �ಾಡು�ತ್ರುವ
�ೂೕ�ಾಟದ�ಲ್” ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಲಲ್�ೕಕು (ವ 4), ಮತುತ್ ��ಚ್ಚುಚ್ �ಮರ್ಲ
ಹೃದಯವ�ಳಳ್ವ�ಾಗ�ೕಕು (ಮ�ಾತ್ಯ 5:8) ಎಂದು ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನ
ಗದ�ಸು�ಾತ್�, �ೂ�ಯು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಈ ದೃ�ಟ್�ೂನವ�ಳಳ್ವ�ಾ� ಅವರನುನ್
��ಸು�ಾತ್�. ಕಷಟ್ಗಳು �ಾಗೂ ಸಮ�ಯ್ಗ�ಂದ ಇಂಥ ಫ��ಾಂಶಗಳು ಎದು�ಾಗು�ಾಗ
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾವ್ಗ���ೂ�ಳ್�! �ಾವ� ಶುದಧ್�ಾಗಲು ಮತುತ್ �ೕವರ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ�ಲ್
�ಾ��ಾಗಲು ನಮ� ಸ�ಾಯ�ಾದ� �ಲವ� ಏಟುಗಳು �ೂಡಡ್ �ಷಯವಲಲ್ ಅಲಲ್�ೕ?
ತನನ್ ಮಕಕ್ಳು ತನನ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ�ಲ್ �ಾ��ಾಗಲು �ೕವರು ಅವರನುನ್ �ೕ�
ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಇ�ಲ್ ಗಮ���- ಆತನು ನಮ� ಒಂ�ೕ ಸಲ
ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಅನುಭವವನುನ್ �ೂಡುವ ಮೂಲಕ �ೕ� �ಾಡುವ�ಲಲ್. ಆತನು
ನಮಮ್ನುನ್ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ�ಕ್ ನ�ಸುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� ಈ
�ೂೕಕವನುನ್ ತಯ್�ಸುವ ತನಕ ಅದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹವ� ಇರುವ�ಲಲ್.
�ೂಂದ�ಗ�ಂದ ��ಾವ್�ಗ�� ಎದು�ಾಗುವ ಇತ� ಪರ್�ೕಜನಗ��ಾ� �ೕಬ 3:20 ರ
�ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 11
12:11 ಇ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಬಯಸುವ “ಫಲವನುನ್” �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು

(ಮ�ಾತ್ಯ 5:6). ನಂತರ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡಲು �ೕವರು ಉಪ�ೕ�ಸುವ
�ಾಧನಗ�ಾದ – ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ, �ೂ�ಯು�� ಮತುತ್ ��ಯನುನ್ �ಾವ�
�ಾವ್ಗ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
“ಅದನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡ�ೕಕು” ಅಥ�ಾ “ಅದ�ಂದ ತರ�ೕ� �ೂಂದ�ೕಕು”–
ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಶರ್�ಗಳು ಎದು�ಾಗು�ಾಗ, �ಾವ� �ಂ�� ಒಳ�ಾಗುವ ಅಥ�ಾ
��ಾ��ೂಳ�ಾಗುವ �ಾಧಯ್� ಬಹಳ�ಾ�ರುತತ್�. ಬದ�ಾ� �ಾವ� ಅವ�ಗ�ಂದ “ತರ�ೕ�
�ೂಂದ�ೕಕು”. ಅಂದ�, ನಮಮ್ನುನ್ ಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್, �ೕವರು ��ಸು�ತ್ರುವದ�ಕ್
�ಾರಣ
��ದು�ೂಳಳ್ದನುನ್
ಮತುತ್
ನಮಮ್ನುನ್
ಸ�ಪ���ೂಳುಳ್ವದನುನ್
ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಪರ್�ಾ 3:40 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
12:12 “ಆದದ�ಂದ”– ಆತನು �ೕವರು �ೂಡುವ ��ಯ �ಷಯದ�ಲ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್, ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ ಸ�ರ್ಯ�ಾ� ಅದ�ಕ್ ಪರ್��ರ್�ಸ�ೕ�ಂದು ಈಗ
�ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಾವ� �ಾಲುಕ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು: “ಸು�ಾ���ೂಳಳ್�ೕಕು”
(ವ 12), “�ಾಗರ್ಗಳನುನ್ �ಟಟ್� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು” (ವ 13), “�ಂ�ಾ�ಸುವದು” (ವ
14), “�ೂೕ��ೂಳಳ್�ೕಕು” (ವ 15). ಒಂದು�ೕ� �ೕವರ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣವ� ಬಯ�ದ
ಪರ್�ಾವಗಳನುನ್ �ೕರ�ೕ�ಾದ�, �ಾವ� ಸ�ರ್ಯ�ಾ� ಆತ�ೂಂ�� ಸಹಕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್
ಸುಮಮ್�ೕ ಎಲಲ್ವನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�ಾರದು.
“ಸು�ಾ���ೂಳಳ್�ೕಕು”–
ಒಬಬ್ನು
ತನನ್
�ೖ�ಾಲುಗಳನುನ್
ಸ��ಾ�
�ಾ�ಾ��ೂಂ�ಲಲ್�ಂದ�, ಓಟವನುನ್ ಸ��ಾ� ಓಡಲು �ೕ� �ಾಧಯ್ (ವ 1)? �ೕವರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಮ� ಬಲವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವದು
�ೕ� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೕತರ್� 29:11; 73:26; 105:4; ಎ�
1:18-19; 6:10; �ೂ�ೂ 1:11-12,29 �ೂೕ��. 13
12:13 “�ಾಗರ್ಗಳನುನ್ �ಟಟ್� �ಾ��”– �ಾವ� ��ಾನ್� ಓಡ�ೕ�ಾದ� �ಾಗರ್ವ�
�ಟಟ್�ರ�ೕಕು �ಾಗು ಸಮ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಅದನುನ್ ಸ�ಪ���ೂಳುಳ್ವದು ನಮಮ್
ಕತರ್ವಯ್�ಾ��. ನಮಮ್ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ ದುಷಟ್ತನಗ�� ಅವ�ಾಶ �ೕ�ದ� �ಾವ�
�ಲುಲ್ವ�ಲಲ್.
“�ಾಲು . . . �ಾ��ಾಗುವದು”– �ಾ�ೂೕ 4:25-27. �ೕವರ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ�ಕ್ �ಾವ�
ನಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್�ದ� ಆತನ �ಾಗರ್�ಂದ ನಮ� �ಾ��ಾಗುವದು. ದುಃಖದ
�ಷಯ�ಂದ� ಅ�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್ರು ತಮಮ್ ಕುಂಟ�ಾ�ನ ಮೂಲಕ�ೕ ಓಟವನುನ್ ಓಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 14
12:14 “�ಂ�ಾ�ಸುವದು”– ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ಾವ� �ೖಯ�ತ್ಕ ಪ�ಶರ್ಮ

�ಾ��ಾ�ರುವದನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ತಟಸಥ್�ಾ� �ೕವನವನುನ್ ಕ��ೕಣ ಎಂಬ�ಾ�
�ಾವ� ಎಂ�ಗೂ ಕನಸು �ಾಣ�ಾರದು.
“ಸ�ಾ�ಾನ”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:9; �ೂೕ�ಾ 12:18.
“ಪ�ಶುದಧ್�”– ವ 10. ಪ�ಶುದಧ್�� ಪ�ಶರ್ಮ �ೕಕು, ಅ��ಾದ ಪ�ಶರ್ಮ �ೕಕು
(�ೂೕ�ಾ 8:13; 1 �ೂ�ಂಥ 9:27; 2 �ೂ�ಂಥ 7:1; ಗ�ಾ 5:16-18; ಎ� 4:22-32;
�ೂ�ೂ 3:5; ಇ�ರ್ 12:4,10-13; 1 �ೕತರ್ 1:13-16; 2 �ೕತರ್ 1:5-8).
ಪ�ಶುದಧ್�ಯನುನ್
��ಚ್ನ
��ಯುಳಳ್�ಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ೕಕು
ಮತುತ್
�ೂಂ��ೂಳಳ್�ೕಕು (ಅದು ಅಹರ್�ಾದ�ಾದ್��).
“ಕತರ್ನನುನ್ �ಾಣುವದು”– ಪ�ಶುದಧ್�ಯು ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:8;
1 �ೂ�ಂಥ 6:9-11). �ೂೕಕ, ಶ�ೕರ ಮತುತ್ ದು�ಾತಮ್�ಗನು�ಾರ �ೕ�ಸು�ಾತ್, ತಮಮ್ನುನ್
�ರ್ೖಸತ್�ಂದು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವವರು ಮತುತ್ �ೕವರ ಪ�ತರ್�ಾದ ಪರ�ೂೕಕ�ೂಳ�
ಪರ್�ೕಶವನುನ್
ಬಯಸುವವರು,
�ೂೕರ�ಾದ
ಆಶಚ್ಯರ್ವನುನ್
ಎದುರು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. ಪ�ಶುದಧ್�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ� �ಾಜಕ 20:8;
�ೕ�ಾನ 17:17-19 �ೂೕ��. 15
12:15 �ೂೕ��ೂ�ಳ್� – �ಾವ��ೕ ಸ�ಯ�ಾಲ್ದರೂ �ಲವರು �ೕವರ ಕೃ�ಯನುನ್
ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವ �ಾಧಯ್����ೕ? – 2 �ೂ�ಂಥ 6:1; ಗ�ಾ 5:4,7 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಬರಹ�ಾರನು ಪ�ಶುದಧ್�ಯ �ಷಯವನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
ಒಬಬ್ನು �ೕವರ ಕೃ��ಂದ �ಾತರ್�ೕ ಪ�ಶುದಧ್�ಾಗಲು �ಾಧಯ್ ಮತುತ್ ಅವನು ತನನ್ನುನ್
�ೂೕ��ೂಳಳ್�ಲಲ್�ಂದ� ಅವನು ಈ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯಲು ಆಗುವ�ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್ ಆತನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಒಂದು�ೕ� ಇದು �ಾಧಯ್�ಾದ� ಕ�ತನದ
�ೕರುಗಳು ಹೃದಯದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಸ�ಯ�ಲ್ ಹರ��ೂಳುಳ್ತತ್�. ಒಂದು�ೕ� ಎಚಚ್��
ವ�ಸ�ಲಲ್�ಂದ� �ಾವ��ೕ ಸ�ಯ�ಾಲ್ದರೂ ಅಂಥ �ೕ�ನ ಫಲವ� �ೕ�ನ�ಟ್ೕ
ಕ��ಾ�ರುತತ್� ಅಂದ�, ಜಗಳ, ��ಾತ್ಡ, �ಟಟ್ �ಾತುಗಳು, �ವ್ೕಷ ಇ�ಾಯ್�. �ೕ�
ಅ�ೕಕರು ಅದ�ಂದ ಮ�ನ�ಾಗು�ಾತ್�. ಈ �ಾಯರ್ವ� �ೂ�ಂಥ ಮತುತ್ ಗ�ಾತಯ್ದ
ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಒಂದು ಹಂತ�ಕ್ ನ�ಯು�ಾತ್ ಇತುತ್. 16
12:16 �ಾವ� ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು.
ಸತಯ್�ೕದದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಾವ� ತ�ಾಪ್ದ �ಾಗರ್ವನುನ್ ��ಯುವ
�ೂೕರ�ಾದ �ಾಧಯ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�.
“�ಾರ್ಪಂ�ಕರು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� “�ಡುಕನು” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಏ�ಾವನು
ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಷಯಗಳ�ಲ್
�ಾವ��ೕ
ಆಸ�ತ್�ಲಲ್ದಂಥ
ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು.

“ಶ�ೕರ�ಾವದನು�ಾರ�ಾ�” ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ��, ಶ�ೕರವ� ಬಯಸುವ �ಾಯರ್ಗಳ
ಕ�� ಮನಸುಸ್ �ೂಡುವಂಥವ�� ಅವನು �ಾದ��ಾ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 8:5-8),
ಅಂಥವರು ತಮಮ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್��ೕ �ೂರತು �ೕವರನುನ್
��ಚ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ�ಲಲ್. ಇಂದು ಏ�ಾವನ �ಾ� – ಅ�ೖ�ಕರು, �ಡುಕರು ಮತುತ್
ತಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೂಚಚ್ಲುತನವನುನ್ �ಾ�ಾರಣ �ಷಯಗ��ೂೕಸಕ್ರ �ಾರುವಂಥವರು
ನಮಮ್ ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ಸ�ಯ �ಾಯಕರುಗಳ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು ಇಲಲ್�ೕ? ಅವರ
�ೕ�ತದ�ಲ್ ��ೕಷ�ಾದ ಬದ�ಾವ��ಾಗುವ ತನಕ ಅವರೂ ಏ�ಾವನ �ಾ��ೕ
�ರಸಕ್�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್�. ಮ�ಾ� 1:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಏ�ಾವನು”– ಆ� 25:24-34 �ೂೕ��. ಇವನು �ೕವರ ಕೃ�ಯನುನ್
ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವಂಥವ�� ಉ�ಾಹರ��ಾ��ಾದ್�. ಏ�ಾವನು �ೂಚಚ್ಲುತನದ ಹಕುಕ್
ಮತುತ್ ಅದ�ೂಂ��ದದ್ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗ�� �ಾ� �� �ೂಡ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಇ�ಲ್
ಗಮ���. 17
12:17 “ಅನಂತರದ�ಲ್”– ಆ� 27:30-40.
“ನ�ದದದ್ನುನ್ ಇಲಲ್ದ �ಾ� �ಾಡಲು”– ಅವನು ಬಹುಶಃ ತನನ್ ತಂ� �ಾ�ೂೕಬ��
�ೂಟಟ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ ಇಲಲ್ದ �ಾ� �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದನು, ಆದ�
ಸಫಲ�ಾಗ�ಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್ ಏ�ಾವನು �ಾ�ೕ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದನು
ಆದ� ಆಗ�ಲಲ್ ಎಂಬದು �ಲವರ ಅ��ಾರ್ಯ�ಾ��, ಆದ� ಈ �ಾಧಯ್��ಲಲ್. ���
ಆವೃ�ತ್ಯ�ಲ್ “ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ ಪದದ ಅಥರ್
ಮನಸುಸ್ ಬದ�ಾವ��ಾ��. 18
12:18 “�ಾಕಂದ�”– ಈ ಪದ 17 �ೕ ವಚನದ �ಷಯಗ�ೂಂ��
�ೂಂ���ಾಗುವ�ಲಲ್, ಆದ� ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ದಲ�ಯ �ಯ್ೕಯ�ಾದ –
�ಾ�ಮ್�ಂದ �ೕವರ ��ಯನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ಅದ�ಂದ ತರ�ೕ�
�ೂಂದುವದು ಇದ�ೂಂ�� �ೂಂ���ಾಗುತತ್�. ಇದು ��ಾವ್�ಗ�� �ೂ�ಯುವ
ಸಂ�ೂೕಷದ �ೌ�ಾಗಯ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಅವರು ಹ� ಒಡಂಬ�� ಮತುತ್
�ಯಮಗ�ಗನು�ಾರ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವರಲಲ್ (ವ 18-21), ಬದ�ಾ� �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಕೃ�ಯ ಪರ್�ಾರ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್� (ವ 22-24). 18-24
ವಚನಗಳನುನ್ ಗ�ಾ 4:24-26 ವಚನಗ�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೕವ� . . . ಬಂದವರಲಲ್”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗ�ಾ� ಅವರು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ
ಅ�ೕನರಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ 6:14, ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ರಕಷ್�ಯ
ಅಥ�ಾ �ೕವ�ೂಂ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಾ�ರುವ �ಾಗರ್�ಂದು ಪ�ಗ�ಸುವಂ�ಲಲ್.

“�ಟಟ್”– �ೕ�ಾಯ್ �ಟಟ್. ಈ ವಚನ ಮತುತ್ ಮುಂ�ನ ಎರಡು ವಚನಗಳ �ವರ�ಯು
��ೕ 19:16-19; 20:18-21 ಮತುತ್ ಧ�ೕರ್ 4:11 ರ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ��. 19-20
12:19-20 ಧಮರ್�ಾಸ� �ೂ�ೂೕಣವ� ಅತಯ್ಂತ ಭಯದ �ಷಯ�ಾ�� ಎಂದು
ಇ�ಲಲ್ವ� ಸೂ�ಸುತತ್�. ��ೕಚನ�ಾಂಡ 19 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 21
12:21 ಇ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ�ರುವ �ೕ�ಯ �ಾತುಗಳು ಸತಯ್�ೕದದ �ೕ� �ಾವ
�ಾಗಗಳ�ಲ್ಯೂ ಬ�ಯ�ಾ�ಲಲ್. �ೕ� ಏನು �ೕ�ದನು ಎಂಬದನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ರುವ
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು, �ಲವ� �ಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನುನ್ ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಬರಹ�ಾರ��
����ಾದ್�. 22
12:22 “�ೕವ� ��ೕನ್ ಪವರ್ತ�ಕ್ ಬಂ��ದ್ೕ�”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ���ಡುವದು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಥ್��ರುವ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾರ
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ �ೂ�ಯುವ �ಲವ� ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ಾಯಕ ಸತಯ್ಗಳನುನ್
ಬರಹ�ಾರನು ಇ�ಲ್ �ೂೕ���ಾದ್�. ಅವನು ಪರ�ೂೕಕ ಪವರ್ತ�ಾ�ರುವ ��ೕನ್
ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�, ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಸತ್ವಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುವ ಭೂ�ೂೕಕ
ಪಟಟ್ಣವ� ಈಗ �ೕವಲ �ಾ��ಾ��.
“ಪರ�ೂೕಕದ �ರೂಸ�ೕಮ್”– ಗ�ಾ 4:26; ಪರ್ಕ 21:10. 23
12:23 “�ೂಚಚ್ಲಮಕಕ್ಳ ಸ�”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇದು ಒಂ�ೕ ಪದ�ಾ�� ಮತುತ್
�ಾವರ್�ರ್ಕ ಸ�ಮ್ೕಳನವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (�ಾಯಕ�� �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ತ�ಾ�ರುವ
ಕೂಟವಲಲ್) ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಧ� �ೕ� ಬರುವದು ಅಥ�ಾ �ಾವರ್�ರ್ಕ ಹಬಬ್�ಕ್ �ೕ�
ಬರುವದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
“�ೂಚಚ್ಲು ಮಕಕ್ಳು”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಈ ಪದವ� ಬಹುವಚನದ�ಲ್ದುದ್
“�ೂಚಚ್ಲು ಮಕಕ್ಳನುನ್” ಸೂ�ಸುತತ್�. ಇವರು �ಾರು? ಉತತ್ಮ�ಾದ
ಉತತ್ರ�ೕ�ಂದ�: ��ೕಷ �ೂಚಚ್ಲ�ಾ�ರುವವ�� ನಂ���ಂದ ಐಕಯ್�ಾ�ರುವವರು –
�ೂೕ�ಾ 8:29; �ೂ�ೂ 1:15,18; ಪರ್ಕ 1:5 �ೂೕ��.
“ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಸರು ಬ���ೂಂ�ರುವ”– ಲೂಕ 10:20; ಪರ್ಕ 21:27.
“�ಾಯ್�ಾ�ಪ�”– �ೕತರ್� 50:4-6; 96:13; ��ಾಯ 33:22; ಅ�� 17:31;
�ೂೕ�ಾ 2:16.
“��ಧ್� ಬಂ�ರುವ �ೕ�ವಂತರ ಆತಮ್ಗಳು”– ಈ�ಾಗ�ೕ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�
ಮೃತಪ�ಟ್ರುವವರು, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಯಜಞ್ದ ಮೂಲಕ ��ಧ್� ಬಂ��ಾದ್� (ಇ�ರ್
10:10,14) ಮತುತ್ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್ ��ೂೕರ್�ಗ�ಾ� �ಾಡಲಪ್�ಟ್�ಾದ್�. 24
12:24 “ಮಧಯ್ಸಥ್�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು”– 8:6; 9:15; 1 �� 2:5. ಈತನ

ಮೂಲಕ, ಈತನ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ �ಾವ� ಭೂ�ೂೕಕದ ಪ�ಶುದಧ್ �ೕವರನುನ್ ಸಂ�ಸಲು
�ಾಧಯ್ – 10:19-22.
“�ೂಸ ಒಡಂಬ��”– 8:8-13; ಮ�ಾತ್ಯ 26:26-28.
“��ರ್ೕಕಷ್ಣ ರಕತ್”– 9:14; 10:22; 1 �ೕತರ್ 1:2.
“�ೕ�ಲನು”– ಆ� 4:10. �ೕ�ಲನ ರಕತ್ವ� ಅದನುನ್ ಸು��ದವ�� ���ಾಗ�ೕಕು
ಎಂದು ಕೂ��ೂಂ�ತು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ವ� ��ೕಚ� ಮತುತ್ ಕಷ್�ಾಪ�ಯ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್� – ಎ� 1:7. 18-24 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಹ�
ಒಡಂಬ���ಂತ ಎಷುಟ್ ಉತತ್ಮ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಬರಹ�ಾರನು ಹಲ�ಾರು �ೕ�ಗಳ�ಲ್
�ೂೕ���ಾದ್�. ಹ�ಯದು ಭಯ ಮತುತ್ ��ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�, �ೂಸದು ಕರು�
ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್ ಸ�ೕ�ಸುವದು �ಾಗೂ �ತಯ್�ಾದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್�. 25-29
12:25-29 ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಮತಭರ್ಷಟ್�� �ರುದಧ್�ಾದ ಕ�ಯ ಎಚಚ್��ಯನುನ್
ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�� (2:1-; 3:7-19; 6:4-8; 10:26-31). ಇದು �ೕವರ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವದರ �ರುದಧ್�ಾ��. 25
12:25 �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವವನು �ೕವ�ಾ��ಾದ್� (1:1-2).
“ಆದ�”– 6:6; 10:26 �ೂೕ��.
“ಭೂ�”– �ೕವರು �ೕ�ಾಯ್ �ಟಟ್ದ�ಲ್ �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾ�ದನು.
“ಪರ�ೂೕಕ”– �ೕವರು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಮಗನ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡುವದು
ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ�ೕ �ೕರ�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವಂ�ತುತ್ (�ೕ�ಾನ 1:18; 8:23;
12:49-50). �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಬಂದ �ೕವರ �ಾತುಗಳನುನ್ ��ಾಕ��ದವರು
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್�ಲಲ್. �ಾ��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವರು ಸಹ
ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ (2:3; 10:28-29; �ೕ�ಾನ 12:48). 26
12:26 “ಭೂ�ಯನುನ್ ಕದ��ತು”– ��ೕ 19:18.
“ಪರ�ೂೕಕ”– ಹ�ಾಗ್ 2:6. 27
12:27 1:10-12; ಪರ್ಕ 6:12-14; 21:1 �ೂೕ��. ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ೌ�ಕ ಸೃ�ಟ್ಯು
ಗ�� �ೂೕಗುವದು, ಆದ� �ೕವರ �ಾಜಯ್, �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಮೂಲಕ ��ಧ್�
ಬಂ�ರುವಂಥದುದ್, 22-24 ವಚನಗಳ�ಲ್ ��ಸ�ಾ�ರುವಂಥ �ಾಯರ್ಗಳು, ಎಂ�ಗೂ
ಕದಲುವ�ಲಲ್. 28
12:28 “�ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17; �ೂೕ�ಾ 14:17 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ಭಯಭ�ತ್”– ಆ� 20:11; �ೕಬ 28:28; �ೕತರ್� 34:11-14; 90:11; 111:10;

�ಾ�ೂೕ 1:7. ಭಯಭ�ತ್ ಮತುತ್ �ೖ�ೕಕ ಭಯ ಇಲಲ್� �ೂೕದ� �ೕವ��
��ಚ್��ಾದ �ಾನ ಇರುವ�ಲಲ್, ಆತನನುನ್ ಆ�ಾ�ಸಲು ಆಗುವದೂ ಇಲಲ್. 29
12:29 “ಅ�ನ್” – ��ೕ 3:2 �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. “ದ�ಸುವ ಅ�ನ್”ದ�ಸುವ
ಪ�ಶುದಧ್�� �ರುದಧ್�ಾ�ರುವ ಎಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ �ಾಶ�ಾಡುತತ್� ಎಂದು ಸೂ�ಸುತತ್�.
ಅ��ಾವ್�ಗಳು, �ೕವರನುನ್ ಮತುತ್ ಆತನ ಸವ್ರವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವ��ಾಗುವ
�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್, �ಜ�ಾ�ಯು �ೂೕರ�ಾ�ರುವದು. 2 �ಸ 1:7-8 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.
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13:1 �ೕ�ಾನ 13:34; �ೂೕ�ಾ 12:10; 13:8. 2
13:2 �ೂೕ�ಾ 12:13; 1 �ೕತರ್ 4:9; 3 �ೕ�ಾನ 5-8.
“�ೕವದೂತರು”– ಆ� 18:2,22; 19:1-3. �ೕವದೂತರು �ಲ���ಮ್ �ಾನವ
ರೂಪದ�ಲ್ �ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ಾವ� ಅಪ��ತ�� ಅ�� ಸ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವವ�ಾದ�
ನಮಮ್ ಮ�ಗೂ ಅವರು ಬರುವ �ಾಧಯ್���. 3
13:3 ಲೂಕ 6:31; �ೂೕ�ಾ 12:15; ಮ�ಾತ್ಯ 25:34-40. �ಾವ� ನಮಮ್�ನ್ೕ ಇತರರ
�ಾಥ್ನದ�ಲ್ ಇ���ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಅವ�� ಕರು� �ೂೕರಲು �ರ್ೕ� ನಮಮ್ನುನ್
ಬಲಪ�ಸುತತ್�. 4
13:4 “�ಾನಯ್�ಂದು”– �ರ್ೖಸತ್ರು ಮದು�ಯನುನ್ �ಾನಯ್�ಂದು ಎ�ಸ�ೕಕು
�ಾಕಂದ� �ೕವ�ೕ ಅದನುನ್ ಪರ್��ಠ್��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 19:4-6).
“�ಾರ�� �ೕವರು �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಸು�ಾತ್�”– ಪರ್ಕ 21:8; �ೂ�ೂ 3:5-6; ಎ� 5:3-6; 1
�ೂ�ಂಥ 6:9-10. 5
13:5 “ದರ್�ಾಯ್��ಲಲ್ದವ�ಾ��ರ್”– ಇದು�ೕ ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದಗಳ
ಅಥರ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಇದು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಬು�ದ್�ಾ�ಾ��. ಹಣ�ಾ�ಯು
�ಾಶವನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್�. 1 �� 6:9-10; ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-20,24; ಲೂಕ
12:15-21; 16:14; �ೕ�ಾನ 12:4-6 �ೂೕ��.
“ತೃಪತ್�ಾ��”– ಲೂಕ 3:14; ���ಪ್ 4:12; 1 �� 6:6-8.
“�ಾನು �ಮಮ್ನುನ್ ಎಂ�ಗೂ �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್”– ಧ�ೕರ್ 31:6; ಮ�ಾತ್ಯ 28:20;
�ೕ�ಾನ 14:16. ಈ �ೂೕಕದ ಎ�ಾಲ್ ಐಶವ್ಯರ್ಗ��ಂತಲೂ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�
ನ�ಮ್ಂ��ರುವದು ಉತತ್ಮ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಆತನು ನಮಮ್ �ೂ�ಯ�ಲ್ದದ್� ನಮಮ್
ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಆತ�ೕ ಪ��ೖಸು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 6:25-34; ���ಪ್ 4:19)

ಮತುತ್ ಆತನ ಪರ್ಸನನ್� ನಮಮ್�ಲ್ರುವ�ಾದ� ಎ�ಾಲ್ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ಯೂ
ತೃಪತ್�ಾ�ರುವದನುನ್ �ಾವ� ಕ�ತು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�. ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಪ �ಾಡು�ಾಗ
�ೕವರು ಅವರನುನ್ �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್�ೕ? �ಾನು �ಮಮ್ನುನ್ ಎಂ�ಗೂ �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್
ಎಂದು ಆತನು �ೕ�ರುವದ�ಂದ, ಆತನು ಎಂ�ಗೂ �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರು
ಅವ�� �ಾಪ �ಾಡುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�� ಎಂಬದಲಲ್. ಬದ�ಾ�, ಅವ��
ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ರುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ �ೂಡ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 6:1-2; 15:18). ಆದ�
��ಾವ್�ಗಳು ಆತನನುನ್ �ೂ�ಯುವ �ಾಧಯ್����ೕ? ಅವ�� ಅದು �ೕಡ, ಅವರು
ಅದನುನ್ �ಾಡುವದೂ ಇಲಲ್ (10:39; �ೕ�ಾನ 10:27. ಆದರೂ
��ಾವ್�ಗಳಲಲ್ದವರು, ತಮಮ್ನುನ್ ��ಾವ್�ಗ�ಂದು �ೕ��ೂಂಡು, �ೕ� �ಾಡಲು
ಬಯಸು�ಾತ್�). ಒಂದು�ೕ� �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್�ದರೂ, ಅದು ಬಹಳ ಕಷಟ್�ಾ�ರುತತ್� (�ೕತರ್� 139:7-12 �ೂೕ��). 6
13:6 �ೕತರ್� 118:6-7; �ೂೕ�ಾ 8:31; ಮ�ಾತ್ಯ 10:28-31; �ೕತರ್� 27:1-3.
�ಾನವರು ಈ�ಾಗ�ೕ ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಬಹಳಷುಟ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ��ಾದ್�
(10:32-34), ಆದ� ಅವರ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ �ಾನವರ ಭಯ�ಕ್ ಅವ�ಾಶ�ೕ ಇಲಲ್.
�ಾನವರು �ಾಡುವ�ಲಲ್ವ� �ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� �ೕವರು ಅವರ
�ೂ��ರುವ�ಾದ� ಅವ�� ಆ�ೕ�ಾರ್ದಕರ�ಾದ �ತಯ್ತವ್ವ� �ೂ�ಯುತತ್�. 2 �ೂ�ಂಥ
4:17-18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 7
13:7 “�ಾಯಕರು”– ಆತನು ತಮ� �ದಲು ಸು�ಾ�ರ್ �ಾ�ದವರನುನ್ ಬಹುಶಃ
ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
“ಅನುಸರ�”– 1 �ೂ�ಂಥ 4:16; 11:1; ���ಪ್ 3:17; 1 �ಸ 1:6; 2 �ಸ 3:7,9. 8
13:8 �ಾನವ �ಾಯಕರು ಬದುಕು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾಯು�ಾತ್�, ಬರು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ೂೕಗು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾತರ್ ಏಕ�ೕ��ಾ�ರು�ಾತ್� (1:12) ಮತುತ್ ಆತನು ತನನ್
ಜನ��ಾ� ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಾ� �ಾಡುವ �ೕ�ಯೂ �ಾ��ೕ ಇರುತತ್� (7:24-25).
ಇ�ಲ್ ಮುಖಯ್ �ಷಯ ಏ�ಂದ� ಆತನ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಜನರ �ೕ� ಆತ��ರುವ
�ರ್ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ� ಇರುವ�ಲಲ್. ಆತನು ಗ��ರುವ �ತಯ್ತವ್ದ�ಲ್, ಹ�
ಒಡಂಬ��ಯ �ನಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್�ಾದ್ಗ ಆತನು �ೕ� �ೕ�ದ�ೂೕ
�ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾ��ೕ ಇರುವನು. ಇದರ ಅಥರ್ ಅ��ಸತ್ಲರು ಅ�ಾಯ್��ದ ಎ�ಾಲ್
ವರಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್�ಸಲು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್�
ಎಂಬದಲಲ್ (ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ��ಾವ್�ಗಳು ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಆಗ ಏಕ �ೕ��ಾ�ದದ್ನು, ಮತುತ್ �ತಯ್�ಾದ ಯುಗಗಳ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು

�ಾ� �ಾಡುವ�ಲಲ್ – 1 �ೂ�ಂಥ 13:8-10 �ೂೕ�� – �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆಗಲೂ
�ಾ��ೕ ಇರುವನು). �ಂ� ��ೕಷ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ ಆತನು ತನನ್ನುನ್ ��ೕಷ �ೕ�ಯ�ಲ್
ಪರ್ಕ���ೂಂಡನು ಮತುತ್ ��ಧ ಯುಗಗಳ�ಲ್ ತನನ್ �ೖ�ೕಕ�ಯ ��ಧ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್� ಆದ� ತನನ್ ಸವ್�ಾವ �ಾಗೂ ಗುಣಗಳ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾ�ಾಗಲೂ ಇರುವ �ಾ��ೕ �ಾಶವ್ತ�ಾ�ರುವನು. ಇದು�ೕ ಇ�ಲ್ನ �ಷಯ�ಾ��. 9
13:9 “�ಾ�ಾ�ಧ�ಾದ ಅ�ೂಯ್ೕಪ�ೕಶಗಳು”– ಎ� 4:14; �ೂೕ�ಾ 16:17; ಅ��
20:20; ಮ�ಾತ್ಯ 7:15. ಸಂ�ಾಕ್ರಬದದ್ ಆ�ಾರದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೌಲಯ್ಗಳ ಕು��ಾದ
�ಹೂದಯ್ರ �ಲವ� �ೂೕಧ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಬರಹ�ಾರನು �ಲವ� �ಷಯಗಳನುನ್
�ೂಂ�ದದ್ನು (�ೂೕ�ಾ 14:2,14,21; 1 �ೂ�ಂಥ 8:8; �ೂ�ೂ 2:8,16-23 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾಜಕ 11:2-23 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ೕವರ ಕೃ� ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕ�ತವನುನ್ ��ೕ�ಸುತತ್��ೕ �ೂರತು �ಾ�ೕ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳನನ್ಲಲ್. 10
13:10 “ಯಜಞ್�ೕ�”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�� ಕ�ಣ್� �ಾ�ಸುವ, �ೌ�ಕ
ಯಜಞ್�ೕ� ಇಲಲ್. ಬರಹ�ಾರನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಲು�ಯ �ೕ� ಅ�ರ್�ದ ಯಜಞ್ದ
ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�.
ನಂ���ಂದ
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವರು ಆ�ಮ್ೕಕ ಆ�ಾರವನುನ್ ಪ�ಯು�ಾತ್��ೕ �ೂರತು
ಸಂಪರ್�ಾಯಬದದ್ ಆ�ಾರವನನ್ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 6:53-58,63 �ೂೕ��). ಮತುತ್ ಹ�ಯ
�ಹೂದಯ್ರ ಪದದ್�ಯನುನ್ ಆಚ�ಸುವವರು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾಗೂ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವ�� ಈ “ಯಜಞ್�ೕ�ಯ�ಲ್”�ಾಲು ಇಲಲ್. 11
13:11 ಆತನು ಮ�ಾ�ೂೕಷಪ��ಾರಕ �ನವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – 9:7.
�ಾಜಕ 16:27 �ೂೕ��. ಆ �ನದ�ಲ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ಸುವ �ಾರ್�ಗಳ �ಾಂಸವನುನ್
�ಾರೂ �ನುನ್ವ�ಲಲ್. ಇದಲಲ್� ನಮ�ಾ� ತನನ್�ನ್ೕ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್��ೂಂಡ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ಾಂಸವನೂನ್ �ಾರೂ �ನುನ್ವ�ಲಲ್. ಇದರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್.
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13:12 “ಪ�ತರ್ಪ�ಸುವದು”– “ಪ�ಶುದಧ್ರ�ಾನ್� �ಾಡುವದು” ಅಥ�ಾ
“�ೕಪರ್�ಸುವದು” ಅಥ�ಾ “ಪರ್��ಠ್ಸುವದು”– 10:10. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ವ�
��ಾವ್�ಗ��ಾ� ಇದ�ನ್ೕ �ಾಡುತತ್�.
“ಪಟಟ್ಣದ �ೂರ�”– �ಲು�ಯ ಸಥ್ಳ (�ೂ�ೂಗ್�ಾ ಅಥ�ಾ ಕ�ಾವ್�)
�ರೂಸ�ೕಮ್ ಪಟಟ್ಣದ �ೂರ� ಇತುತ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 27:32-33). 13
13:13 “�ಾ�ಯದ ಆ�”– �ಹೂದಯ್ ಧಮರ್ದ �ಾ�ಯದ ಆ�, ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ
ಪದದ್�ಯ �ೂರ� ಎಂಬದು ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ಾ��.

“�ಂ�” – ಅಥ�ಾ “ಅವಕೃ�”– 12:2. ಅಪ�ಾಧ �ಾ�ೕ�ಾಗುವ �ೖ�ಗಳನುನ್
�ಲು�� �ಾಕು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. ನಮಮ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ನಮ�ಾ� �ಾರ್ಣ �ೕ�ದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾವ� ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡ�, �ಾ�ಗ�ಾದ �ಾವ� ಮರಣ�ಕ್ ಅಹರ್�ಾ��ದ್ೕ�
ಎಂಬದನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ದ್ೕ�. ��ಾವ್�ಗಳು �ಲು��ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ರಕಷ್ಕನ
�ಲು��ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ��ಾವ್�ಗ�ಾ��ಾದ್� (ಗ�ಾ 6:14) ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ೕ��ೂಳಳ್ಲು
�ಾ��ಪಡ�ಾರದು. 14
13:14 “ಪಟಟ್ಣ”– 11:10,16; 12:22. 15-16
13:15-16 ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಯಜಞ್ಗಳನುನ್ ಅ�ರ್ಸು�ತ್ದದ್ �ಾಜಕ�ದದ್ರು.
ಇ�ಲ್ ಬರಹ�ಾರನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್�. 1 �ೕತರ್ 2:5,9; ಪರ್ಕ 1:6 �ೂೕ��. ಅವರು
�ಾರ್�ಗಳನುನ್, �ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್, �ೌ�ಕ ಯಜಞ್�ೕ�ಯ �ೕ� ಅ�ರ್ಸು�ಾತ್
ಇರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಇನೂನ್ ಉತತ್ಮ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಅ�ರ್ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. 15
13:15 “ಸುತ್�”– �ೕತರ್� 33:1-3 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ ಮತುತ್ �ಫ�ನ್ಸ್ �ೂೕ��. 16
13:16 “ಪ�ೂೕಪ�ಾರ”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಜಕ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ಯ
ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಗ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 5:16; 25:34-40; ಲೂಕ 6:27,35;
�ೂೕ�ಾ 12:21; 2 �ೂ�ಂಥ 9:8; ಗ�ಾ 6:10; �ೂ�ೂ 1:10; 2 �ಸ 2:17;
�ಾ�ೂೕಬ 1:27; 1 �ೕತರ್ 2:12 �ೂೕ��.
“ಧಮರ್�ಾಡುವದು”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:42; �ೂೕ�ಾ 12:13; ಗ�ಾ 6:6; 1 �� 6:18;
1 �ೕ�ಾನ 3:17. �ೕವರು ಇಂಥ ಯಜಞ್ಗಳನುನ್ �ಚುಚ್�ಾತ್�. 10:6 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೕವ�� ��ಚ್��ಾಗುವ ಇನೂನ್ �ಲವ� ಯಜಞ್ಗ��ಾ� �ೂೕ�ಾ 12:1
�ೂೕ��. 17
13:17 “�ಾಯಕರು”– ಸ�ಗಳ�ಲ್ �ಾಯಕ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾಯಕ�� �ಲವ�
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�ಾವ� �ಾಯಕ�ಾ�ರುವ �ೕವಜನರ �ೕ�ತಗ�ಗೂ �ಕಕ್ ಒ�ಪ್ಸ�ೕಕು. 18
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ಆಳ�ಾದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ����ಾದ್�. 23
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13:25 “ಕೃ�”– �ೕ�ಾನ 1:14,16; �ೂೕ�ಾ 1:7; 2 �ೂ�ಂಥ 8:9 ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��.

