�ಾ�ೂೕಬನ ಪ�ರ್�
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾ�ೂೕಬ�ಂಬ �ಸರುಳಳ್ವರು ಅ�ೕಕ��ಾದ್�: �ೕ�ಾನನ
ತಮಮ್ನು ಮತುತ್ ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 10:2). ಅ�ಾಫ್ಯನ ಮಗ
ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ ಇ�ೂನ್ಬಬ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 10:3), ಯೂದನ ತಂ� ಅಥ�ಾ
ಸ�ೂೕದರನು ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು (ಲೂಕ 16:16 ಮತುತ್ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��), ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ತಮಮ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 13:55). ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಗರ್ಂಥಕತರ್ನು
�ರೂಸ�ೕ�ನ ಸ�ಯ�ಲ್ �ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ (ಅ�� 15:13) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ತಮಮ್
ಎಂಬದು ಸಹಜ�ಾದ ಆ�ೂೕಚ��ಾ��. ಸತಯ್�ೕದದ ಪ�ಸತ್ಕಗಳ ಗರ್ಂಥಕತರ್ರ ಬ�ಗ್
��ಯಲು �ಾಯ್ಯ�ಾಥ್ಪಕರು ಪ�ಸತ್ಕದ ಪ�ಚಯ �ಾಗವನುನ್ �ೂೕ��.
��ಾಂಕ:
�ರ್.ಶ. 45 ಮತುತ್ 50 ರ ನಡು�.
�ಯ್ೕಯ:
ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ನಡ�ಯ ಮೂಲಕ ತನನ್ ನಂ��ಯನುನ್ �ಾ�ೕತುಪ�ಸುವಂಥ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಯ್ೕಯ. ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವದು, �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ��
��ೕಯ�ಾಗುವದು, �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಇತರರ �ಷಯದ�ಲ್ ಪಕಷ್�ಾತ �ಾಡ�ರುವದು,
ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾ�ಂದ �ೂರಡುವ �ಾತುಗಳ ಮೂಲಕ �ಜ�ಾದ
ನಂ��ಯನುನ್ �ೂೕಪರ್�ಸಬಹುದು. 2:17 ಪರ್�ಾನ �ಾಕಯ್�ಾ��.
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1:1 “�ಾ�ೂೕಬನು”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಈ �ಸ�ನವರು ಅ�ೕಕ��ಾದ್�
(ಮ�ಾತ್ಯ 10:2-3; �ಾಕರ್ 15:40; ಲೂಕ 6:16; ಮ�ಾತ್ಯ 13:55). ಬಹು�ೕಕ�ಾ�
ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮಲಸ�ೂೕದರ�ೕ ಬ���ಾದ್� ಎಂಬದು ದೃಢ�ಾ��.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ದದ್ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾ�ೂೕಬ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಆತನ
ಇ�ನ್ತ� ಸ�ೂೕದರ�ಾಗ�, �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ �ೕವಕು�ಾರ�ಾದ ��ಸ್ೕಯನು ಎಂದು
ನಂ�ರ�ಲಲ್. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ನಂತರ ಅವರು
��ಾವ್�ಗ�ಾದರು (ಅ�� 1:14). ನಂತರದ�ಲ್ �ಾ�ೂೕಬನು �ರೂಸ�ೕ�ನ ಸ��

�ಾಯಕ�ಾದನು (ಅ�� 12:17; 15:13; ಗ�ಾ 1:9).
“ಕತರ್ನು”– ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಾಗುವ ತನಕ ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ೕ ಇಡದವನು ಈಗ
ಆತನು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾರು ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಂ��ಾದ್�. 2:1 �ೂೕ��.
“ಚದ�ರುವ ಹ�ನ್�ಡು ಕುಲಗಳು”– ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್ ಹ�ನ್�ಡು ಕುಲಗ�ದದ್ವ�, ಮತುತ್
“ಹ�ನ್�ಡು ಕುಲಗಳು” �ಹೂದಯ್ ಜನ�� ಮ�ೂತ್ಂದು �ಸ�ಾ�ತು. ಆದ�
�ಾ�ೂೕಬನು �ರ್ೖಸತ್�� ಬ�ಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (2:1). ಆದದ್�ಂದ ಅವನು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
�ಟುಟ್ �ೕ� �ೕಶಗಳು �ಾಗೂ ಪರ್�ೕಶಗ�ದುದ್ �ರ್ೖಸತ್�ಾದ �ಹೂದಯ್�� ಬ���ಾದ್�
ಎಂದು �ಾವ� �ೕಳಬಹುದು. 2
1:2 “ಅದ�ನ್�ಾಲ್ ಆನಂದಕರ�ಾದ�ದ್ಂದು ಎ���”– ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾಗ
ನಮಮ್ ಮ�ೂೕ�ಾವ� ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುತತ್�. ಅವ�ಗ�ಂದ ಒ�ಳ್ಯ
ಫ��ಾಂಶಗಳು ಬರುತತ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವನುನ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�ಸಲು
�ೕವ�ೕ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅನುಮ���ಾದ್� ಎಂಬದು ಒಂದು�ೕ� ನಮ� ಮನವ���ಾದ�,
ಆಗ ಅದ�ನ್�ಾಲ್ �ಾವ� ಆನಂದಕರ�ಾದ�ದ್ಂದು ಎ�ಸು�ತ್ೕ�. �ೕ�ಾನ 16:33;
�ೂೕ�ಾ 5:3-5; 2 �ೂ�ಂಥ 8:2 �ೂೕ��. ತನನ್ ಜನರು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್
ನಂ��ಯ�ಲ್ ದೃಢ�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂದು �ೕವರು ಬಯಸು�ಾತ್�. �ಾವ� “ಪರ್�ೕಣರು
ಮತುತ್ ಪ�ಪ�ಣರ್ರು” –ಆ�ರ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್� (ಎ� 4:13-15 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). ಈ �ೕ�ತದ�ಲ್ ನಮ� ಏ�ೕ ಎದು�ಾದರೂ ಅವ�ಗಳನುನ್
�ಾ�ಮ್�ಂದ �ಾವ� ಸ���ೂಳಳ್ಲು ಶಕತ್�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಈ
ಫ��ಾಂಶವನುನ್ ತರಲು �ೕವರು ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವ �ಾಗರ್ಗಳ�ಲ್ ಕಷಟ್ಗಳು
ಒಂ�ಾ��. �ೕತರ್� 66:10-12 �ೂೕ��.
“ಕಷಟ್ಗಳು”– ಇ�ಲ್ನ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ ಕಷಟ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಪ��ೂೕಧ�ಗಳು ಎರಡೂ
ಆ��. ಇ�ಲ್ನ ಪ��ಥ್�� ಕಷಟ್ಗಳು ಸೂಕತ್�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 3
1:3 “��ದು”– ಇದು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ�. ಒ�ಳ್ಯ ಫ��ಾಂಶವ� ಬರುತತ್�
ಎಂಬದನುನ್ ��ಯುವದು ಒ�ಳ್ಯ ಫ��ಾಂಶ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾಗುವದನುನ್ ಸ���ೂಳಳ್ಲು
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�.
“�ಾ�ಮ್�ಂದ ಸ���ೂಳುಳ್ವದು”– �ೂ�ೂ 1:11; 2 �ಸ 1:4; 2 �� 2:12; 3:10;
ಇ�ರ್ 12:10; 1 �ೕತರ್ 2:20. �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಮ್�ಂದ ಸ���ೂಳುಳ್ವದು ಒಂ�ೕ
ಪದ, ಆದ� ಎರಡು ಅಥರ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ��. ಈ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ
ಏ�ೕ ಎದು�ಾದರು ಸ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾ�ಮ್�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಭರವ��ಟುಟ್ �ೕವರ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ �ಾ�ೂೕಬನು

ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಈ ಗುಣ ಇಲಲ್� �ೂೕದ� ನಮಮ್ ಕಷಟ್ಗ�ಂದ ನಮ�
�ೂ�ಯುವಂಥ ಒ�ಳ್ಯ ಫ��ಾಂಶಗಳು �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್. ನಮಮ್ನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಾಲಯ್�ಂದ �ೂರ� ತಂದು �ೕವ��ಾ� �ೕ�ಸಲು �ೕ�ಾದ ಅಹರ್�ಯನುನ್ �ೂಡುವದರ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ� ಆನಂ�ಸ�ಾರ�ೕ? 4
1:4 “��ತರು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “ಪ�ಣರ್ರು”, “ಪ�ಣರ್�� �ಾವ �ೂರ�ಯೂ
ಇಲಲ್ದವರು”, “ಪರ್�ೕಣರು”, “ಪ�ಣರ್ ಅ�ವೃ��ೂಂ�ರುವವರು” –ಇ�ಾಯ್�
ಎಂಬ�ಾ��. 5
1:5 �ಾವ� ಎದು�ಸುವ ಕಷಟ್ಗಳು – ನಮಮ್ ನಂ���ಾಗುವ ಪ��ೂೕಧ� �ಲ���ಮ್
ನಮಮ್ನುನ್ �ೂಂದಲ�ಕ್ ದೂಡುತತ್� ಮತುತ್ �ರಗು�ೂ�ಸುತತ್�. �ೕವರು ಏನು
�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅಥ�ಾ ನ�ೂನ್ಂ�� �ಾ� �ೕ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಎಂಬದು ನಮ� ಅಥರ್�ಾಗ� ಇರಬಹುದು. ನಮಮ್ �ಾರಣಗಳ ��ತತ್ ಕಷಟ್ಗಳು �ಾ�
ನಮ� ಎದು�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವದು �ೕ�
ಎಂಬದು ನಮ� ಅಥರ್�ಾಗುವ�ಲಲ್. �ೕವ�ಂದ ಬರುವಂಥ �ಾನ ನಮ� �ೕಕು ಆಗ
ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಎದು�ಾಗುವ ��ಧ �ೕ�ಯ ಪ��ಥ್�ಗಳನುನ್
ಎದು�ಸುವದು �ೕ� ಎಂದು ನಮ� �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�. ನಮ�ಾ� ಮತುತ್ ಇತರ��ಾ�
ಅದನುನ್ �ೕವ�ಂದ �ೕ��ೂ�ೂಳ್ೕಣ. ಆತನು ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ� �ೂಡು�ಾತ್� – �ೂ�ೂ
1:9; 2:3; ಎ� 1:17; 1 �ೂ�ಂಥ 1:31; 2:6-10; �ಾ� 2:20-21; �ಾ�ೂೕ 1:20; 2:6;
8:1; �ೕತರ್� 51:6; 111:10. �ಾ�ೂೕಬ 3:17 ರ�ಲ್ ಈ �ಾನವನುನ್ �ವ���ಾದ್�.
“ಉ�ಾರ�ಾ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:9-11; 2 �ೂ�ಂಥ 9:8; ���ಪ್ 4:19; 1 �� 6:17.
“ಹಂ�ಸ�”– �ಾವ� �ೕವರ ಎದುರು �ೂೕಗು�ಾಗ ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ ಹಂ�ಸುವ�ಲಲ್;
�ಾವ� ಅ�ೕಗಯ್ರು ಅಥ�ಾ ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಎಂದು
ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ ತ�ಳ್�ಡುವ�ಲಲ್. ಆತನ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಕೃ�ಯನುನ್ ����ೂಂಡು �ಾವ�
�ೖಯರ್�ಾ� ಆತನ ಎದುರು �ಲಲ್ಬಹುದು – ಇ�ರ್ 4:15-16.
“�ೂಡುವನು”– ಇದು ಸುಳುಳ್ �ೕಳ�ರುವ �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನ�ಾ�� (�ೕತ 1:2). 6
1:6 “ನಂ���ಟುಟ್ �ೕ��ೂಳಳ್�ೕಕು”– ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ಉತತ್ರ �ಗ�ೕ�ಾದ�
ಇ�ಲ್ ಒಂದು �ಷಯ ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��. ಇ�ರ್ 11:6 �ೂೕ��. ನಂ��ಯ
�ಾರ್ಥರ್� ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಧಯ್ವ�ಾನ್�ಸುತತ್� (�ಾಕರ್ 9:23; 11:23-24).
“ಸಮುದರ್ದ ��ಯಂ� ಅ�ಯುವದು”, “ಸಂ�ೕಹಪಡುವದು”– ಅನು�ಾನ ಅಥ�ಾ
ಅಪನಂ��ಯನುನ್ ಈ ಪದಗಳು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅಪನಂ�� �ೕವರನುನ್ ಸುಳುಳ್�ಾರನು
ಎಂದು ಕ�ಯುವದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�� (1 �ೕ�ಾನ 5:9-10). �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್

�ೕಳುವ�ಾದ�, �ೕವರು �ಾನು �ಾಡುವ�ಾ� �ೕ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ�ಲಲ್
ಎಂಬ�ಾ��. ಸಂ�ೕಹಪಡುವದು ಎಂದ� ಅಪನಂ��ಯ ಕ�� �ಾಲುವ�ಾ��. �ೕವರ
ಸವ್�ಾವ ಮತುತ್ �ಾ�ಾದ್ನಗಳ�ಲ್ ದೃಢ�ಾದ ಭರವ��ಲಲ್ದವ�ಾ�ರುವ�ಾ��. �ೕವರ
�ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾಗ ನಂ�� �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� “�ೕವರು ಅದನುನ್
�ಾಡು�ಾತ್�”, ಅಪನಂ�� �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� “ಆತನು �ಾಡುವ�ಲಲ್”, ಸಂ�ೕಹವ�
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� “ಆತನು �ಾಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾಡ�ೕ�ೕ ಇರಬಹುದು”.
ಸಂ�ೕಹಪಡುವವನು �ೕವರು �ಾಗೂ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ “ಅ�ಥ್ರ�ಾ��ೕ” ಇರುವನು.
ಅವನು �ಾ�ಾಗಲೂ ಎರಡು �ಕುಕ್ಗ�� ��ಯಲಪ್ಡು�ಾತ್ ಇರು�ಾತ್�. ಅವನು ತನನ್
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು, ಉ�ದ್ೕಶಗಳು, ಗು�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ೕವರ �ತತ್ದ ಕ��ನ
ಸಮಪರ್�ಯ�ಲ್ �ಥ್ರ��ಲಲ್ದವ�ಾ� ಇರು�ಾತ್�. ಅವನು ಸಂ�ೕಹಪಡುವದ�ಕ್ ಏ�ೖಕ
�ಾರಣ ಅವನು ಏಕಮನಸುಸ್ಳಳ್ವನಲಲ್. �ೕತರ್� 86:11 ರ�ಲ್ �ಾ�ೕದನ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್
�ೂೕ��. ಒಂದ�ಾಲ್ ಒಂದು ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂ�ೕಹಪಡುವಂಥ �ೂೕಧ�
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�ಗೂ ಎದು�ಾಗುತತ್�. ಆ �ೂೕಧ� ಎದು�ಸುವದನುನ್ ಮತುತ್ �ೕವರು
�ೕ�ರುವದನುನ್
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
�ಾಡು�ಾತ್�
ಎಂಬ
ಸತಯ್ದ�ಲ್
�ಶರ್���ೂಳುಳ್ವದನುನ್ �ಾವ� ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಅಬರ್�ಾಮನು
ನಮ� ಉತತ್ಮ�ಾದ ಉ�ಾಹರ��ಾ��ಾದ್� – �ೂೕ�ಾ 4:18-21. ಸಂ�ೕಹ�ಕ್
ಪ��ಾರ ಏನು? �ೕವರ �ಾಕಯ್ (�ೂೕ�ಾ 10:17), �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು ಮತುತ್ �ೕವರ
ಸವ್�ಾವಗಳನುನ್ �ಾಯ್�ಸುವದು (�ೕತರ್� 1:2-3), �ಾಗೂ ಆತನು ಮತುತ್ ಆತನ �ತತ್ದ
�ೕ� ಪ�ಣರ್ ಗಮನಹ�ಸುವದು (�ೂೕ�ಾ 12:1-2). 9
1:9 “�ೕನ �ಥ್� . . . ಉತತ್ಮ �ಥ್�”– ಭೂ�ೂೕಕದ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಾ�ರುವ �ೕವರು,
�ೂೕಕವ� ಕ�ಗ�ಸುವ ಬಡವರನುನ್, ಅ��ಾಯ್ವಂತ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ಉತತ್ಮ �ಥ್�� ತಂ��ಾದ್�. ಆತನು ಅವರನುನ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� �ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಉನನ್ತ�ಾದ ಭ�ಷಯ್�ಾಕ್� ಆ���ೂಂ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 1:12-13;
�ೂೕ�ಾ 8:29-30; ಎ� 2:6-7). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು ಮತುತ್ ಬಡವನು,
�ಾಸನು ಮತುತ್ ಯಜ�ಾನನು, ��ಾಯ್ವಂತನು ಮತುತ್ ಅ��ಾಯ್ವಂತನು ಎಂಬ �ಾವ
�ೕಧವ� ಇಲಲ್ (1 �ೂ�ಂಥ 12:13; ಗ�ಾ 3:28; �ೂ�ೂ 3:11). ಬಡವ�ಾ�ರುವವನು
ಇದನುನ್ ಅ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ತನ�ರುವ ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾಥ್ನದ
��ತತ್ ಆನಂ�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಸಂತುಷಠ್�ಾ�ರ�ೕಕು. 10
1:10 “ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು . . . �ೕನ �ಥ್�� ಬರುವನು”– ��ಾವ್��ಾ�ರುವ
ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು ಬಡವ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾಥ್ನವ�ನ್ೕ, �ಾನೂ

�ೂಂದುವನು. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನನ್ �ೌಲರ್ಬಯ್ �ಾಗೂ
ಮರ�ಾವ�ಥ್ಯನುನ್ ಕ�ತು�ೂಂ��ಾದ್� (ಇದು ಅವ�� �ದಲು �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್).
ತನನ್ನುನ್ ತ�ಗ್��ೂಳುಳ್ವ�ೕ ಉತತ್ಮ �ಥ್�� ನ�ಸುವ �ಾಗರ್ ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಈಗ
��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 18:4; 23:12). ಅವನು ತನನ್ �ಾಪವನುನ್
��ದು�ೂಂ��ಾದ್� �ಾಗೂ �ೕವರ ಕೃ��ಲಲ್� �ೂೕದ� ವತರ್�ಾನದ�ಲ್ ಮತುತ್
ಭ�ಷಯದ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂದಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ ಸತಯ್ವನೂನ್
ಕ�ತು�ೂಳುಳ್ವನು. ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳ�ಲ್ ಅವನು ಆನಂದ ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್
ಕಂಡು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವರ ಮುಂ� �ೕನ�� ನ�ಸುವ ಸತಯ್ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್
�ಾವ� ಸಂ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. 4:6 �ೂೕ��. 11
1:11 �ೕತರ್� 103:15; ��ಾಯ 40:6-8; 1 �ೕತರ್ 1:23-25 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 12
1:12 “ಧನಯ್ನು”– �ೕತರ್� 1:1; 119:1; ಮ�ಾತ್ಯ 5:3-12 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. ಕಷಟ್ಗಳು ಈಗ ಮತುತ್ ನಂತರದ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ತ�ಾಕ್� �ಾಯರ್�ಾಡುತತ್�
– ವ 2-4; 2 �ೂ�ಂಥ 4:17.
“ಜಯ�ಾ�”– 2 �� 4:8 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ಾ��ೕ 1 �ೂ�ಂಥ 9:25;
���ಪ್ 4:1; ಪರ್ಕ 3:11; 4:10 ಸಹ �ೂೕ��. “�ೕವ�ಂಬ ಜಯ�ಾ�” ಮ�ೂತ್�ಮ್
ಪರ್ಕ 2:10 ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ಅ�ಲ್ಯೂ, ನಂ�ಗಸತ್�ಾ� ಕಷಟ್ಗಳನುನ್
ಸ���ೂಳುಳ್ವವ�� ಇದನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡ�ಾ��; �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್
�ೕಳುವ�ಾದ�, ಯ�ಾಥರ್�ಾದ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದುದ್ ತಮಮ್ ನಂ�� (ಮತುತ್
�ರ್ೕ�ಯನುನ್) �ಾ�ಮ್�ಂದ �ಾ�ೕತುಪ�ಸುವವ�� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡ�ಾ��.
“ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರು”– ಇದು �ರ್ೕರ�ಯ ಶ�ತ್�ಾ�ದುದ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಕಷಟ್ಗಳ
ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾ�ಮ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 13:6). ಈ
�ಾ�ಮ್ಯು ಅವರ �ರ್ೕ�� �ಾ��ಾ��. 13
1:13 �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ರೂ�ಸು�ಾತ್�, ಆದ�
�ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್ (ಆ� 22:1; �ೕತರ್� 66:10-12). ಮ�ಾತ್ಯ 6:13 ರ �ಾರ್ಥರ್��
ಉತತ್�ಸಲು ಆತನು ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�.
“�ಾಪ �ಾಡುವ �ರ್ೕರ�”– �ಾವ��ೕ ದುಷಟ್ತನ, �ಾವ��ೕ �ಾಪ �ೕವರ ಕ��
ಸವ್ಲಪ್ವ� ಆಕಷರ್��ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. ಆತನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�, �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಎ�ಾಲ್
�ಟಟ್ತನಗಳನುನ್ �ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್� – �ಾಜಕ 20:7; ಧ�ೕರ್ 12:31; �ೕತರ್� 11:5;
�ಾ�ೂೕ 6:16-19. 14

1:14 �ಾವ� �ೕವರ �ಾ� �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ�, ಹು�ಟ್�ಂದ�ೕ ಪ�ಶುದಧ್ರಲಲ್. ನಮಮ್
ಹ�ಯ ಸವ್�ಾವವ� ಅ��ೕಯ� ಮತುತ್ ಭರ್ಷಟ್ತನ. ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ನಮಮ್�ಲ್ �ಾಪದ
ಆಕಷರ್��� (ಗ�ಾ 5:16-17; �ೂೕ�ಾ 7:15-20; ಎ� 4:22-24). �ೖ�ಾನನು
ಇದನುನ್ ��ಾನ್� ����ಾದ್� ಆದದ್�ಂದ ನ�ಮ್ದು�� ಅತಯ್ಂತ ಆಕಷರ್ಕ ಮತುತ್ �ೂೕಧ�
ತರುವಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಬರ�ಾಡು�ಾತ್� (1 �ಸ 3:5). ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ೕ�ಾದರೂ
�ೂೕಧ�� ಒಳ�ಾದ� ತಪ�ಪ್ ನಮಮ್�ೕ ಆ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ೕವರ �ೕ� �ಾಕುವ
ಕನಸು �ಾವ� ಎಂ�ಗೂ �ಾಣ�ಾರದು. 1 �ೂ�ಂಥ 10:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
15

1:15 ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ �ಾಪದ ಅಂ�ಮ ಫ��ಾಂಶ�ಾ��. ಆ� 2:17; �ೂೕ�ಾ 5:12;
8:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳ �ಾರ್ರಂಭವ� ಅವರ ಆ�ಗಳ�ಲ್�ೕ
ಇರುತತ್� (ಆ� 3:6; 2 �ೕತರ್ 1:4; 1 �ೕ�ಾನ 2:16). �ೕವರು �ೂಡುವ ಶ�ತ್ಯ�ಲ್
��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ಆ�ಾ�ಾಶಗಳ ರಣರಂಗದ�ಲ್ �ೂೕ�ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್
ಆ�ಾ�ಾಶಗ�ಂದ �ಾಪಗಳು ಎದು�ಾಗುವ �ದ�ೕ ಜಯಗ�ಸ�ೕಕು. 16
1:16 “�ೕಸ�ೂೕಗ�ೕ��”– ವ 22; 1 �ೂ�ಂಥ 6:9; ಗ�ಾ 6:7; ಎ� 5:6; 1
�ೕ�ಾನ 1:8. 17
1:17
�ೕವರ
ವರಗಳು
ಒ�ಳ್ಯವ�ಗಳು
ಮತುತ್
ಪ�ಪ�ಣರ್ವ�ಗ��ಂತ
ಕ���ಾ�ರುವ�ಲಲ್. ಅವ�ಗಳು �ಾಪಗ�� ಒಳ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಪವನುನ್
ಪರ್ಚುರಪ�ಸುವದೂ ಇಲಲ್. ಒಂದು�ೕ� �ಾನವರು �ೕವರ ವರಗಳನುನ್ ದೂ��ದ�
ಮತುತ್ �ಾಪ �ಾಡಲು ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅವ�ಾಶಗಳ�ಾನ್� �ಾ��ೂಂಡ�, ತಪ�ಪ್
�ಾನವರ�ಲ್ರುತತ್��ೕ �ೂರತು �ೕವರ ವರಗಳ�ಲ್ ಅಲಲ್.
“ಸಕಲ�ಧ�ಾದ �ಳ�� ಮೂಲ�ಾರಣನು”– �ೕವರು ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್
�ೕ�ಯ �ಳಕು �ೂಡು�ಾತನು – ಅಕಷ್ರಶಃ ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ (ಆ� 1:3,14-16; ಲೂಕ
1:78-79; �ೕ�ಾನ 1:4-5; 3:19; 2 �ೂ�ಂಥ 4:6).
“ವಯ್�ಾಯ್ಸದ ಸೂಚ� ಇಲಲ್”– ಸಂ�ಾಯ್ 23:19; 1 ಸಮು 15:29; ಮ�ಾ� 3:6; ಇ�ರ್
1:10-12; 13:8. �ೕವರು �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಸಂಪ�ಣರ್ನು. ಆತನು ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುವ
ಮತುತ್ ��ಯುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. ಆತನ ಸವ್�ಾವ�ಕ್ ಏನನುನ್ �ೕ�ಸಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್,
��ದು�ಾಕಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್. 18
1:18 ಇ�ಲ್ �ೕವರು �ಾನವ�� �ೂಡುವ �ೂಡಡ್�ಾದ �ಾಗೂ ಉತತ್ಮ�ಾದ
ವರವನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು.
“ನಮಮ್ನುನ್ ಹು�ಟ್��ಾದ್�”– ನಮ� �ೂಸ ಜನಮ್ವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�, ತನನ್ ಸವ್ಂತ

ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� �ಾ��ಾದ್� – �ೕ�ಾನ 1:12-13; 3:3-8; 1 �ೕತರ್ 1:23. �ೕವರು
ನಮಮ್ನುನ್ ಈ �ೕ��ಾ� �ಾಪ�ಂದ ಮತುತ್ ಮರಣ�ಂದ ����ಾದ್� (ವ 15). ನಮ�
�ೂಸ ಜನಮ್ವನುನ್ �ೂಡಲು ಆತನು ಉಪ�ೕ��ರುವ “ಸತಯ್�ಾಕಯ್ವ�” ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್�ಾ��.
“ಪರ್ಥಮ ಫಲ”– �ೂೕ�ಾ 1:16; 1 �ೂ�ಂಥ 15:20,23; ಪರ್ಕ 14:4. ��ಾವ್�ಗಳು
ಮುಂಬರುವ �ೂಡಡ್ ಸು�ಗ್ಯ ಈ�ನ “ಪರ್ಥಮಫಲ�ಾ��ಾದ್�”. 19-20
1:19-20 ನೂತನ ಜನನದ ಆ�ೂೕಚ��ಂದ ಆ ಅನುಭವವ� ನಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್
ಏನನುನ್ ಉಂಟು �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬ ಆ�ೂೕಚ�ಯ ಕ�� ಆತನು �ರುಗು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 19
1:19 “���ೂಡುವದರ�ಲ್ �ೕವರ್�ಾ�ರ�ೕಕು”– ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ೕವರ
�ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೕಳುವದರ�ಲ್ �ೕವರ್�ಾ�ರ�ೕಕು ಅಥ�ಾ ಇತರರು �ೕಳುವದನುನ್
�ೕ���ೂಳುಳ್ವದರ�ಲ್ �ೕವರ್�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ�ರಬಹುದು.
“�ಾತ�ಾಡುವದು”– 3:1-8; �ಾ�ೂೕ 10:19; 13:3; 17:28; 29:20; ಮ�ಾತ್ಯ
12:36-37. ಅ�ಕ�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವ ಜನರು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಉಪ�ೕಗ�ಲಲ್ದ
ಅಥ�ಾ ತ�ಾಪ್�ರುವ ಅಥ�ಾ �ೕಡನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ �ಾತುಗಳ�ನ್ೕ ��ಾಚ್�
�ೕಳು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ೕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ರುವ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು
ಆಗದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�.
“�ೂೕ�ಸುವದರ�ಲ್ ��ಾನ�ಾ�ರ�ೕಕು”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:22; ಎ� 4:26; �ಾ�ೂೕ
16:32. �ಾನವನ �ೂೕಪ, �ಲ���ಮ್ ಯುಕತ್�ಾದ �ೂೕಪ�ಾ�ದದ್ರೂ, �ೕವರ
�ೕ�ಯನುನ್ ಎಂ�ಗೂ �ಾಥ್�ಸುವ�ಲಲ್ ಪರ್ಚುರಪ�ಸುವದೂ ಇಲಲ್. 2 �� 2:24-25
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ೂೕಪ�ಕ್ಂತಲೂ �ೕನ� ಮತುತ್
�ಾ�ವ್ಕ� �ಚುಚ್ ಉಪಯುಕತ್ಗ�ಾ��. 21
1:21 “��ದು�ಾ�”– ಎ� 4:22-32; 5:3-4; �ೂ�ೂ 3:5-10.
“�ೕರೂ�ಸುವ �ಾಕಯ್”– ನಮಮ್ ಹೃದಯ�ೂಳ� �ೕರೂ�ಸುವ �ಾಕಯ್. ಮ�ಾತ್ಯ
13:3-9,18-22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ನ�ಮ್ಳ� �ತತ್ಲಪ್�ಟ್ರುವ �ೕವರ
�ಾಕಯ್ವ� ಫಲ �ೂಡ�ೕ�ಾದ� �ಾವ� �ೕನ��ಂದ, ನಂ���ಂದ ಅದನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು, ಅದ�ಕ್ ಅ�ೕನ�ಾಗ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದು �ಾಯರ್�ಾಡಲು
ಅನುಮ�ಸ�ೕಕು. ಹೃದಯದ�ಲ್ರುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ�� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಮತುತ್ ರ�ಸುವ
ಶ�ತ್��. 22-24
1:22-24 �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ �ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ ನ�ದು�ೂಳಳ್� �ೂೕದ� ಅವ�ಗಳನುನ್
�ೕ���ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ
�ಾವ��ೕ
ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್.
�ಾ�
ಸುಮಮ್�

�ೕ���ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ ನಮಮ್ �ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯು ��ಾಚ್ಗುತತ್�. �ತುತ್ವವನ
�ಾಮಯ್ದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲುಕ್ ವಗರ್ಗಳ ಜನರು �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಂಡರು
(ಮ�ಾತ್ಯ 13:19-20,22,23) ಆದ� ಒಂದು ವಗರ್ದವರು �ಾತರ್�ೕ ಫಲವನುನ್
�ೂಟಟ್ರು. �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಓದುವದು, �ೕ���ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ಕಂಠ�ಾಠ
�ಾಡುವದರ�ಲ್ �ಹೂದಯ್�� ಪರ್�ದಧ್�ಾ�ದದ್ರು, ಆದ� (ನಮಮ್�ಲ್ ಅ�ೕಕರ �ಾ�)
�ೕ�ದಂ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದರ�ಲ್ ಅವರು ಪರ್�ದಧ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 23:3; ಅ��
7:53; �ೂೕ�ಾ 2:17-24). ಮ�ಾತ್ಯ 7:21-27 ರ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ೂೕಧ��
��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದರ �ಾರ್ಮುಖಯ್� ���ರುವದನುನ್ ಗಮ���. ರಕಷ್�
�ೂಂದಲು ಏನು �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕವರ �ಾಕಯ್ �ೕಳುತತ್��ೕ ಅದನುನ್ �ಾಡ�
ಇರುವದ�ಂದ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವ ಅ�ೕಕರು �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್�.
ಇದಲಲ್� �ೕವರ �ಾಕಯ್ �ೕ�ರುವದನುನ್ �ಾಡ� ಇರುವದ�ಂದ ಅ�ೕಕರು ತಮ�
�ಗಬಹು�ಾ�ದದ್ ಬಹು�ಾನವನೂನ್ ನಷಟ್ಪ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. 23
1:23 “ಕನನ್�”– ಸತಯ್�ೕದವ� ಕನನ್�ಯಂ��. ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್ನುನ್ �ಾ�ೕ ಅದರ�ಲ್
ಪ�ೕ���ೂಂಡ�, �ಾ�ೕನು ಎಂಬದನುನ್ ಅದು ನಮ� �ೂೕ�ಸುತತ್�. ಆದ� ಒಂದು�ೕ�
�ಾವ� ಈ �ಳುವ��ಗನು�ಾರ ನ�ದು�ೂಳಳ್� �ೂೕದ�, ಅದ�ಂದ ನಮ� �ಾವ��ೕ
ಪರ್�ೕಜನ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ� �ೕಗ�ೕ ಅದನುನ್ ಮ�ತು�ೂೕಗು�ತ್ೕ�. 25
1:25 �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ��ಂದ ಬಂಧನವ� ಎದು�ಾ�ತು - ಅ�� 15:10; ಗ�ಾ
5:1. ��ಾವ್�ಗಳು ಆ ಧಮರ್�ಾಸ��ಂದ ಸವ್ತಂತರ್�ಾ��ಾದ್� – �ೂೕ�ಾ 6:14; 7:4.
ಆದ� ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಅ�ಯ�ಲ್�ಾದ್� – 1 �ೂ�ಂಥ 9:21 –
ಅದು �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಕೃ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ��ಾ��. ಈ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ �ಾವ�
��ೕಯ�ಾಗು�ಾಗ ನಮ� �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವ� �ೂ�ಯುತತ್� – �ಾಪ �ಾಡುವ
�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾಪ �ಾಡ�ರುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ �ೂ�ಯುತತ್�. 26
1:26 ವಚನ 19; 3:2-12. ಪರ್��ಂದು ಕ�ಯೂ ತಮಮ್ �ಾ��ಯನುನ್
�ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳಳ್�ರುವ
ಅ�ೕಕ��ಾದ್�.
ಇದಕಕ್ನು�ಾರ
ಅ�ೕಕರು
�ೕಸ�ೂೕ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅಥರ್�ೕನ�ಾದ ಆ�ಾಧ�ಯನುನ್ ನ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. 27
1:27
�ೕವರು
ಎ�ಾಲ್
�ೕ�ಯ
ಆ�ಾಧ�
ಮತುತ್
ಧಮರ್ವನುನ್
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು – ಮ�ಾತ್ಯ
15:8-9 . �ೕತರ್� 50:7-21; ��ಾಯ 1:11-17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರು
�ೂೕಡಲು ಬಯಸುವ ಧಮರ್ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ �ರ್�ಾರೂಪದ ಪ�ಶುದಧ್��ಾ���ೕ
�ೂರತು, �ೕವಲ �ಾತುಗಳಲಲ್. �ೕವರು ದುಬರ್ಲರು, ಅಸ�ಾಯಕರು ಮತುತ್ ಬಡವರ

�ಷಯದ�ಲ್ ��ೕಷ �ಾಳ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� – ��ೕ 22:22; 23:11; �ಾಜಕ
23:22; ಧ�ೕರ್ 10:18; 24:19; �ೕತರ್� 146:9; ��ಾಯ 1:17; ಇತ�
ವಚನ�ಾಗಗಳನುನ್ ಗ�ಾ 2:10 ರ�ಲ್ �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕವ��
��ಚ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದ� �ಾವ� ಅವರ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. �ೕವರು
�ೂೕಕದ ಮ�ನಗಳನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ಾ��ೕ �ಾವ� ನಮಮ್ ಆ�ಾಧ�ಗಳು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಆತ��
��ಚ್��ಾಗ�ೕ�ಂದು
ಬಯ�ದ�
ಅವ�ಗಳನುನ್
�ವ್ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು (�ೂೕ�ಾ 1:18; 2 �ೂ�ಂಥ 6:17; 7:1; 1 �ೕತರ್ 1:15-16;
ಯೂದ 23).
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2:1-4 �ೕವರು ಪಕಷ್�ಾತ �ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ�ಾ� ಈ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ� ಆತನ �ಾದ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು (�ೂೕ�ಾ 2:11; 1 �ೂ�ಂಥ
12:13; ಎ� 6:9; �ೂ�ೂ 3:11,25; 1 �� 5:21; 1 �ೕತರ್ 1:17). ಈ ಸೂಚ�ಯನುನ್
ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಸಹಜ�ಾ� ಕ�ಗ�ಸ�ಾಗು�ತ್ರುವದು ಮತುತ್ ಅ��ೕಯ�ಾಗು�ಾತ್ ಇರುವದು
ದುಃಖದ ಸತಯ್�ಾ��. �ಾ�ೂೕಬನು (ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬನ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವ
�ೕವ�ಾತಮ್ನು) ನಮ� ಸರಳ�ಾ� �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ� ಪಕಷ್�ಾತವ� “ದುಷಟ್
ಆ�ೂೕಚ�ಗ�ಂದ” (ವ 4) ಬರುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾವ� ಎ�ಾಲ್ ಮನುಷಯ್ರನುನ್
ಏಕ�ೕ��ಾ� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು, ಮತುತ್ ಎಲಲ್ರನುನ್ ಸ�ಾನ�ಾ� ಘನಪ�ಸ�ೕಕು
ಮತುತ್ �ೌರ�ಸ�ೕಕು – �ೂೕ�ಾ 12:10-16. �ೂ�ಯ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಬಡವರು
ಅಥ�ಾ ಅ��ಾಯ್ವಂತರು ಅಥ�ಾ ಸ��ಾ� ವಸ��ಾರ��ಲಲ್ದವರು ಅಥ�ಾ �ೕ�
ವಗರ್ದವರು ಅಥ�ಾ ಗುಂ�ನವರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯವರು ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾವ��ೕ
�ಾರಣ�ಕ್ ಕ�ಗ�ಸಲಪ್ಟಟ್� ಅಂಥವ�� �ರ್ೖಸತ್ರ ನಡು� �ಾವ��ೕ �ಾಥ್ನ ಇರುವ�ಲಲ್.

1

2:1 “ಪರ್�ಾವವ�ಳಳ್ ನಮಮ್ ಕತರ್ನು”– 1 �ೂ�ಂಥ 2:8. ಲೂಕ 2:11; ���ಪ್ 2:10-11
ರ�ಲ್ ಕತರ್ನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 5
2:5 ಲೂಕ 6:20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 11:5; ಲೂಕ
4:18; 1 �ೂ�ಂಥ 1:26. �ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ರುವದ�ಕ್ಂತಲೂ,
ನಂ��ಯ�ಲ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ರುವದು ��ಚ್ಚುಚ್ ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಷಯ�ಾ��.
“�ಾಧಯ್ರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:5; 1 �ೂ�ಂಥ 6:9; 15:50; ಗ�ಾ 5:21; ಇ�ರ್ 1:14;
6:12; ಪರ್ಕ 21:7. ಮ�ಾತ್ಯ 4:17 ರ�ಲ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.

“ತನನ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವರು”– 1:12. �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸದವ�� ಆತ�ೂಂ�� �ಾಧಯ್�
ಇರುವ�ಲಲ್ – 1 �ೂ�ಂಥ 16:22; 1 �ೕ�ಾನ 4:8. 7
2:7 “�ಸರು”– �ರ್ಸತ್ನು. 8
2:8 “�ಾ�ಾ�”– ಇದು �ಾನವ ಸಂಬಂಧಗ�� ಸಂಬಂ��ರುವ ಉನನ್ತ�ಾದ
ಆ��ಾ�� ಮತುತ್ �ಾ�ಾ��ಾಜನು ತನನ್ �ಾಜಯ್ದ�ಲ್ರುವ ಎಲಲ್�� ಇದನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
“�ನನ್ ��ಯವನನುನ್ �ನನ್ಂ��ೕ �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು”– �ಾಜಕ 19:18; ಮ�ಾತ್ಯ
19:19; 22:39; ಲೂಕ 10:27; �ೂೕ�ಾ 13:9-10; ಗ�ಾ 5:14. 9
2:9 “ಪಕಷ್�ಾತ”– �ಾ�ೂೕಬನು ಮ�ತ್ ನಮಮ್ನುನ್ 1-4 ವಚನಗ�� ಕ�ದು�ೂಂಡು
�ೂೕಗು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಬಡವರನುನ್ ಕ�ಗ�� ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರನುನ್ ��ಚ್ಸುವದು
�ಾಪ�ಾ��. ಇದು �ೕವರು �ಾನವ�� �ೂ�ಟ್ರುವ ಮ�ಾಆ�� �ೂೕರುವ
ಅ��ೕಯ��ಾ��. 10
2:10 ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�ನ್�ಾಲ್ ಅನುಸ�� ಒಂದು ಆ�� ಅ��ೕಯ�ಾದ�
ಅವನು ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಅಪ�ಾ��ಾ��ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ� ಅವನು
�ರ್ೕ�ಸ�ೕ�ಂಬ
ಆ��
ಅ��ೕಯ�ಾದ�
ಅವನು
�ಾ�ಾ��
ಅ��ೕಯ�ಾಗುವವ�ಾ��ಾದ್� ಆದದ್�ಂದ �ೂಡಡ್ ಅಪ�ಾ��ಾಗು�ಾತ್�. ಆದದ್�ಂದ�ೕ
ಪಕಷ್�ಾತ �ಾಡುವದು ಸಣಣ್ �ಷಯವಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ��.
ಇದಲಲ್� �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಒಂದ�ಾಲ್ ಒಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್
ಉಲಲ್ಂ�ಸುವವ�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ಅ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾ��ೕ �ಾ�ಲಲ್ರೂ
ಇ�ೕ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ �ೕ�ರ್� ಅಹರ್�ಾ��ದ್ೕ� (�ೂ�ೂ 3:10). ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಕಷ್�ಾಪ� ಅವಶಯ್�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 3:9,19,23).
“ತ�ಪ್ದ�”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಕಷ್�ಾಥರ್ “ಎಡವ��ಾತ್�” ಎಂಬ�ಾ��, ಆದ� ಈ
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸುವವನು ಎಂಬ�ಾ��. 3:2 �ೂೕ��
ಅ�ಲ್ಯೂ ಇ�ೕ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. 11
2:11 ��ೕ 20:13-14. ಆತನು ವಯ್��ಾರ, ನರಹ�ಯ್ ಮತುತ್ ಪಕಷ್�ಾತ ಎಲಲ್ವನೂನ್
ಸಂ�ಪತ್�ಾದ ಒಂ�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕ��ರುವದನುನ್ ಗಮ���. ಈ �ೕ��ಾ� ಅವನು
ಒಬಬ್ರನುನ್ ಘನಪ�ಸುವ ಮ�ೂತ್ಬಬ್ರನುನ್ ಕ�ಗ�ಸುವ ಪಕಷ್�ಾತ �ಾಪದ
ಗಂ�ೕರ�ಯನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. 12
2:12 “�ೕ�ಾರ್ನ”– 2 �ೂ�ಂಥ 5:9-10.
“�ಡುಗ�”– 1:25. ಒಂದು�ೕ� �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಬು�ಧ್ವಂತ�ಾ�ದದ್� ಮುಂಬರುವ

�ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯ �ಳ�ನ�ಲ್ ಎಲಲ್�ೂಂ�ಗೂ ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�. 13
- 2:13 ಮ�ಾತ್ಯ 5:7; 7:1-2; 18:23-35; ಲೂಕ 6:37-38; �ಾ�ೂೕ 21:13; �ೕತರ್�
18:25-26. 14
2:14 “ಅಂಥ ನಂ�� ಇವನನುನ್ ರ�ಸುವ�ೂೕ?”– ಇದ�ಕ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ ಉತತ್ರ “ಅಂಥ
ನಂ�� ಇವನನುನ್ ರ�ಸುವ�ಲಲ್” –ಎಂಬ�ಾ��. ಅದ�ಕ್ �ಾರಣ�ೕ�ಂದ�: ಅಂಥ ನಂ��
ಯ�ಾಥರ್�ಾದ ನಂ��ಯಲಲ್, ಸತಯ್�ೕದವ� �ೕಳುವ �ೕ� ಅದು ರ�ಸುವಂಥ
ನಂ��ಯಲಲ್. ಸತಯ್�ೕದದ ಸರಳ�ಾದ �ೂೕಧ� ಏ�ಂದ�: �ಾವ� �ರ್�ಗ�ಂದಲಲ್
ಬದ�ಾ� ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಕೃ��ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂ��ದ್ೕ� (ಎ� 2:8-9;
�ೂೕ�ಾ 3:24-25,28; 4:5). ಆದ� ಕೃ� ಮತುತ್ ನಂ��ಯ ಈ ��ಾನದ ಮೂಲಕ
�ೕವರು ಜನರನುನ್ �ಾಪರ್�ಸು�ಾತ್�. ಆತನು ಅವ�� ಪ�ನರು�ಜ್ೕವನವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�.
ಆತನು ಅವರನುನ್ ನೂತನ ಸೃ�ಟ್ಗಳ�ಾನ್� �ಾಡು�ಾತ್�. 1:18; 2 �ೂ�ಂಥ 5:17
�ೂೕ��. ಅಂಥವರು ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸಗಳನುನ್ �ಾಡುವದ�ಾಕ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
��ಾರ್ಣ�ಾ�ರುವ �ೕವರ �ೖ�ಲಸ�ಾ��ಾದ್� (ಎ� 2:10). ನಮಮ್ ನಂ��ಯು
ಯ�ಾಥರ್�ಾದದುದ್ ಎಂಬದ�ಕ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸಗಳು �ೕವರು ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ತನನ್
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ನ���ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ�� (ಇ�ರ್ 6:10; ಗ�ಾ 5:6).
ಸತತ�ಾ� ನಮಮ್�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳ �ೂರ��ರುವ�ಾದ�, ನಮಮ್ ನಂ��ಯು
�ೕವಲ �ಾತುಗಳು �ಾತರ್�ೕ ಆ��, �ಾವ� �ೕವರ ಕೃ��ಂದ ಬದ�ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬದ�ಕ್
ಪ��ಾ��ಾ��. �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಬಲ�ಾದ
ಶ�ತ್�ಾ��. ಇ�ರ್ 10:39; 11:4 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 15-17
2:15-17 �ಾವ��ೕ �ರ್�ಗ�ಲಲ್ದ ಬ�ೕ �ಾತುಗಳು ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣದ ಗುರು�ಾ��.
1 �ೕ�ಾನ 3:17-18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಈ �ೕ��ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ
ವಯ್�ತ್ ತನನ್�ಲ್ �ೕವರ �ರ್ೕ� ಇಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ�
ಅವನ�ಲ್ �ರ್ೕ� ಇಲಲ್�ಂದ�, ಅವ�� �ೕವರು �ಾ�ಂ�ೕ �ೂ�ತ್ಲಲ್�ಾ�� (1
�ೕ�ಾನ 4:8). �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, ಅವನು ತನನ್�ಲ್ ಇ� ಎಂದು
�ೕ��ೂಳುಳ್ವ ನಂ��ಯು ಯ�ಾಥರ್ವಲಲ್ (2 �ೂ�ಂಥ 9:15 ರ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). “�ೕವ�ಲಲ್ದ” ನಂ�� ಎಂದ� ಏನು? �ೕವರು �ೂೕಡಲು ಬಯಸುವ
– ಕರು�, �ರ್ೕ�, ದ� ಇ�ಾಯ್� (ಗ�ಾ 5:22-23) ಫಲಗಳು ಇಲಲ್�ರುವ ನಂ��,
�ೕವ�ಲಲ್ದ
ನಂ���ಾ��.
�ೕವ�ಲಲ್ದ
ನಂ��ಯು
ಅತಯ್ಂತ
ಸಂಪರ್�ಾಯಬದಧ್�ಾ�ರುತತ್�. ಅದು ಸ��ಾದ ��ಾಧ್ಂತಗಳನುನ್ ನಂಬು�ಾತ್ ಇರುತತ್�.
ಅದು ತನನ್ನುನ್ �ೕವರ�ಲ್ ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ದೃಢ�ಾದ ಭರವ�ಯುಳಳ್ದುದ್

ಎಂಬ�ಾ� �ೂೕಪ���ೂಳುಳ್ತತ್�. ಆದ� ಅದು ತನನ್ನುನ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ರ�ಸುವ, �ೕವವನುನ್ �ೂಂದುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಒ�ಪ್��ೂಂ�ರುವ�ಲಲ್. �ೕ�ಾನ
5:39-40 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 18
2:18 �ಲವರು �ಾ�ೂೕಬನ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ��ಾಕ���, “�ಲವರ�ಲ್
ನಂ���ರುತತ್�,
�ಲವರ�ಲ್
�ರ್�ಗ�ರುತತ್�.
ಅವ�ಬಬ್ರೂ
ಧಮರ್ದ�ಲ್
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��ಾದ್�. ಆದ� ಒಬಬ್�ರ� ಮ�ೂತ್ಬಬ್�ರಲು �ಾಧಯ್” ಎಂದು
�ೕಳಬಹುದು. �ಾ�ೂೕಬನು ಇದನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ಯು�ತ್�ಾದ್�. ಅವನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�
ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು ಇಲಲ್� �ೂೕದ� ನಂ���ೕ ಇರುವ�ಲಲ್. �ರ್�ಗ�ಲಲ್�
ನಂ��ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 19
2:19 �ವವ್ಗ�� �ೕವರು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ ಸತಯ್ಗಳು ��ಾನ್� �ೂ�ತ್�.
�ಾ��ೕ �ಾಕರ್ 5:2-7 �ೂೕ��. ಅವ�ಗಳು “ನಂಬುತತ್�” ಆದ� ರಕಷ್� �ೂಂ�ಲಲ್.
ಅವ�ಗಳು ನಂಬುತತ್�, ಆದ� ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ ಒ�ಳ್ಯ �ರ್�ಗಳೂ ಇಲಲ್. ಅವ�ಗಳ�ಲ್
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸುವಂಥ �ೕವವ�ಳಳ್ ನಂ���ಲಲ್. ಅ�ೕಕ �ಾ�ರ್ಕ ಜನರ�ಲ್,
�ರ್ೖಸತ್ರ�ಲ್, �ವವ್ಗ��ರುವಷುಟ್ �ೕವವ�ಳಳ್ ನಂ��ಯೂ ಇಲಲ್ ಎಂಬದು ದುಃಖಕರ
�ಾಗೂ �ೂೕರ�ಾದ ಸತಯ್�ಾ��. �ೕವರು ಒಬಬ್�ೕ ಎಂದು ಅವ�ಗಳು ನಂಬುತತ್�, ಆದ�
ಅವ�ಗಳ�ಲ್
ಕರು�,
�ರ್ೕ��ಲಲ್,
ಅವ�ಗಳು
�ಾವ್ಥರ್
�ಾಗೂ
ಕ�ಣ
ಹೃದ�ಗ�ಾ�ರುತತ್�. �ೕ�ರು�ಾಗ �ವವ್ಗ�� ನಂ���ದದ್ರೂ ಪರ್�ೕಜನ�ೕನು?
20

2:20 “ಅಪರ್�ೕಜಕ�ೕ”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಕಷ್�ಾಥರ್ “�ಾ�” –ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ �ೕವರು
�ೂಡುವ �ಾನದ �ೂರ��ರುವ, ಬುರು�ಯ�ಲ್ ಏನೂ ಇಲಲ್�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಈ
ಪದ ಸೂ�ಸುತತ್�.
“ವಯ್ಥರ್�ಾ��”– ವಯ್ಥರ್�ಾದ ನಂ��ಯು ಉಪಯುಕತ್�ಾ�ರುವ ಏನನೂನ್
�ೂಡ�ಾರದು. ಅದ�ಂದ ಉಪಯುಕತ್�ಾದ �ಾವ �ಾಯರ್ಗಳು �ಗುವ�ಲಲ್�ಂದ�, ಅದು
�ೕವ�� �ೕ� ��ಚ್�ಯುಳಳ್�ಾದ್�ರುತತ್�? 21-26
2:21-26 ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು �ೂೕ�ಾ 1:16-17; 3:22-28; 4:5; 10:9-10;
ಎ� 2:8-9 ರ�ಲ್ �ಾ�ರುವ �ೂೕಧ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾ�ೂೕಬನು ಏನನೂನ್
�ೕ�ಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಅ�ೕ ಸತಯ್ದ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾಗವನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಜ�ಾದ
ನಂ�� ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೕಪರ್�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಎಂದು ಅವನು
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – ಅವ�ಗಳು ಎಷುಟ್ ಐಕಯ್�ಾ�� ಎಂದ� ಒಂದರ �ಷಯದ�ಲ್ ಏನು
�ೕಳಬಹು�ೂೕ ಅದನುನ್ ಎರಡರ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ �ೕಳಬಹು�ಾ��. �ೌಲನು

�ೂೕ�ಾ 2:7-10; ಗ�ಾ 5:6; ಎ� 2:10; �ೕತ 2:14 ರ�ಲ್ ಕ��ರುವ �ಷಯಗಳ�ನ್ೕ
ಅವನೂ ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನೂ ಮ�ಾತ್ಯ 7:21,24-27;
25:35-43 ರ�ಲ್ ಇದ�ನ್ೕ ಕ���ಾದ್�. �ರ್ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ತನನ್ನುನ್ �ೂೕಪರ್���ೂಳಳ್ದ
ನಂ��ಯು, �ೕವ�ಲಲ್ದ ನಂ���ಾ��. ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ
ವಯ್ಕತ್�ಾಗುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾ�ೂೕಬನ �ಾ�ಯು ��ಸುವದ�ಂದ, ಅವ�ಗಳನುನ್
ನಂ��ಯ �ಾಗ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾ��. �ಾ�ೂೕಬನು �ೌಲನು ಕ��ರುವದ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ�ರುವ �ಾವ�ದನೂನ್ ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಒ�ಳ್ಯ �ರ್�ಗಳು ಫ��ಾಂಶ�ಾ�
�ೂ�ಯ�ದದ್ರೂ ನಂ�� ಇದದ್� �ಾತರ್ �ಾಕು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ದವರನುನ್ ಅವನು
��ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 21
- 2:21 ಆ� 22:1-18. 22
2:22 ಒಂದು�ೕ� ನಂ�� ಮತುತ್ �ರ್�ಗಳು ಒ�ಾಟ್� �ಾಯರ್�ಾಡ� �ೂೕದ�,
ಅವ�ಗಳು ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ�ಯೂ �ಾಯರ್�ಾಡ�ಾರವ�. �ರ್�ಗಳು ನಂ��, ನಂ��ಯ
���ೕರು��, ತನನ್�ನ್ೕ ಪರ್ಕ���ೂಳುಳ್ವ ನಂ��� ಪ��ಾ��ಾ��. 23
2:23 ಆ� 15:6; �ೂೕ�ಾ 4:3
�ೂೕ��. ಅಬರ್�ಾಮನು ಇ�ಾಕನನುನ್
ಅ�ರ್ಸುವದ�ಕ್ಂತ ಅ�ೕಕ ವಷರ್ಗಳ �ಂ��ೕ ಈ ಘಟ� ಸಂಭ��ತು ಎಂಬದು
�ಾ�ೂೕಬ�� ಮತುತ್ ಅವನ ಓದುಗ�� ���ತುತ್. �ೕವರು ಅಬರ್�ಾಮನನುನ್ ನಂ��ಯ
ಮೂಲಕ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಮುಂ��ೕ ಎ��ದದ್ನು. ಆದ� ಅಬರ್�ಾಮನ ನಂ��ಯು
�ೕವವ�ಳಳ್�ಾದ್�ತುತ್ ಮತುತ್ ಇ�ಾಕನನುನ್ ಅ�ರ್ಸು�ಾಗ �ರ�ೕ�ತು. ಇದಲಲ್�
ಇ�ಾಕನನುನ್ �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅ�ರ್ಸುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ ಅವನನುನ್
ಅ�ರ್ಸುವದು ಅಬರ್�ಾಮನ ನಂ��ಯ�ಲ್ ���ಾ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ�
�ೕಳಬಹು�ಾ��.
“�ೕವರ �ನ್ೕ�ತನು”– 2 ಪ�ವರ್ 20:7. �ೕ�ಾನ 15:15 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 24
2:24 ಆತನು �ಾರ್�ಾನಯ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಈ �ೕ��ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುವ ನಂ��, ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಒಳ�ೂಂ�ರುವಂಥ ನಂ��ಯುಳಳ್ ಜನರನುನ್ �ೕವರು �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಣರ್�ಸು�ಾತ್�
ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 25
2:25 ��ೂೕ 2:1-21; ಇ�ರ್ 11:31. ಒಂದು�ೕ� �ಾಹಬ�� ನಂ���ರ�
�ೂೕ�ದದ್� ಅವಳು �ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. ಆ�ಯ �ರ್�ಗಳು ನಂ��ಯ
ಮೂಲಕ ವಯ್ಕತ್�ಾದವ�, ಅವ�ಗ�ೕ ಆ�ಯ�ಲ್ರುವ ನಂ��� ಪ��ಾ��ಾ��. 26

2:26 ನಂ��ಯ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳು ಅಡಕ�ಾ�ಲಲ್�ಂದ� ಅದು ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್, ಅದು �ೕವ�ಲಲ್ದ �ಣ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತತ್�.
ಅದರ�ಲ್ �ೕವ ಇರುವ�ಲಲ್, ಅದು ��ಕ್�ಯ�ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅದ�ಂದ ದು�ಾರ್ಸ�
�ೂರಡಲು �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್�. ನಮಮ್ ನಂ�� ಸ�ರ್ಯ�ಾ���ೕ? ಅದು �ೕವ��ಾ�
ಒ�ಳ್ಯ ಫಲಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇ��ೕ? ಒಂದು�ೕ� ಇಲಲ್�ಾದ�, �ಾವ� �ವವ್ಗಳ
�ಾ� ನಡುಗುವವ�ಾ��ೂೕಣ (ವ 19) ಮತುತ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಟುಟ್ ಪ�ಣರ್ ಹೃದಯ�ಂದ
�ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂ�ೂಳ್ೕಣ.

31
3:1 “�ೂೕಧಕ”– ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವವನು ಎಂಬದು ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್.
ಅವ�� ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಜ�ಾ�ಾದ್���ರುತತ್�. �ಟಟ್�ದಲ�ಯ�ಾ�, ಅವನು �ಾನು
�ೂೕ�ಸು�ತ್ರುವ ಸತಯ್ದ ಪರ್�ಾರ �ೕ�ಸ�ೕಕು. ಅವ�� �ಚುಚ್ �ಳುವ���ರುವದ�ಂದ,
�ೕವರು ಅವ�ಂದ �ಚುಚ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವನ �ಷಯದ�ಲ್ ಕ�ಣ�ಾದ
�ೕಪ�ರ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಲೂಕ 12:47-48 �ೂೕ��. ಆದದ್�ಂದ ಸತಯ್�ೕದವನುನ್
�ೂೕ�ಸುವದು ಅತಯ್ಂತ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಷಯ�ಾ��. ಅತಯ್ಂತ ಗಂ�ೕರ�ಾ��
�ಾಕಂದ� ಅವರು ಮತುತ್ ಉ�ದ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ “ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್
ತಪ�ಪ್ವವ�ಾ��ಾದ್�.” –ಮತುತ್ ಅವರು ತಮಮ್ �ಲಸದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾದ
�ಾಧನವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು – �ಾ��. ಆದದ್�ಂದ �ೂೕ�ಸುವ �ಾಯರ್ದ�ಲ್
�ಾರೂ ಆತುರಪಡ�ಾರದು. ಪರ್��ಬಬ್ �ೂೕಧಕ�ಗೂ �ೕವರು ನನನ್ನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು
ಕ�ಯು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ �ೂೕ�ಸುವ ವರವನುನ್ ನನ� �ೂ�ಟ್�ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 12:6-7)
ಎಂಬ ದೃಢ� ಇರ�ೕಕು. �ೕವ�ೕ ಕ�ದು �ದಧ್ಪ��ರುವಂಥ �ೂೕಧಕನು
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಮತುತ್ ಸ�ಾಧನಕರ�ಾದ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�
�ಾಗೂ �ಚುಚ್ �ತವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�. ಅಂಥ �ೂೕಧಕ�ಲಲ್ರೂ ಉತತ್ಮ�ಾ�
ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್� – ಮ��ಾಥರ್�ಾದ ಈ ಕ�ಯ�ಲ್ ನಡುಗುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. 2
3:2 “ತಪ�ಪ್ವ�ದುಂಟು”– 2:10 �ೂೕ��, ಇ�ೕ ಪದವನುನ್ �ೂೕ�ಾ 11:11
ರ�ಲ್ಯೂ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. �ರ್ೕಕ್ ಪದ “ಎಡವ�ವ�ದು” ಎಂಬ�ಾ�� ಆದ�
ಆಲಂ�ಾ�ಕ�ಾ� ತಪ�ಪ್ವದು, ದೂರ �ೂೕಗುವದು ಅಥ�ಾ �ಾಪ �ಾಡುವದು ಎಂಬ
ಪದಗ�� ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. �ಾ�ೂೕಬನು “�ಾ�ಲಲ್ರೂ”
–ಇದನುನ್ ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ತಪ�ಪ್�ತ್ೕ� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವದನುನ್ ಗಮ���.
�ೕ�ರು�ಾಗ ಮ�ಾತ್ಯ 6:12; 1 �ೕ�ಾನ 1:9 �ೂೕಡುವದು ಸಹ ಉತತ್ಮ�ಾ��.

“ಒಬಬ್ನು �ಾ�ನ�ಲ್”– �ಾ�ೂೕಬನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್
ತನ�ರುವವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾ��ಯನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸುವದು ಬಹಳ ಕಷಟ್. ಮತುತ್ ಒಬಬ್ನು ತನನ್
�ಾ��ಯನುನ್ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ ಇಟುಟ್�ೂಂ�ದದ್� ಅವನು ಪರ್�ೕಣನು, ಸಮಥರ್ನು
ಮತುತ್ �ೕವರು ಕ��ರುವ �ಲಸ�ಕ್ �ೕಗಯ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. 3-5
3:3-5 ಇ�ಲ್ ಮುಖಯ್ �ಷಯ�ೕ�ಂದ� ಸಣಣ್ �ಾಯರ್ಗಳು �ೂಡಡ್ ಪರ್�ಾವವನುನ್
�ೕರುತತ್�. �ಾ��� �ೕವರ ಇತ� �ಾಗಗ��ಂತ ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ ಅಥ�ಾ �ಟಟ್ದದ್ನುನ್
�ಾಡಲು �ಚುಚ್ ಶ�ತ್�ರುತತ್�. ಅದ�ಕ್ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಶ�ತ್��. ಅದು ಕಟುಟ್ತತ್�
ಅಥ�ಾ �ಡವ�ತತ್�, ಉಂಟು�ಾಡುತತ್� ಅಥ�ಾ �ಾಳು �ಾಡುತತ್�. ಅದು �ೕವದ
ವೃಕಷ್�ಾ�� (�ಾ�ೂೕ 15:4; 18:21), ಅಥ�ಾ �ಾ�ನಂ� �ಷ�ಾ�� (�ೕತರ್� 140:3).
ಅದು ಹ�ಯ್ �ಾಡುವ ಖಡಗ್�ಾ�� (�ೕತರ್� 57:4) ಅಥ�ಾ ಗುಣಪ�ಸುವ ಔಷ��ಾ��
(�ಾ�ೂೕ 12:18). ಅದು �ೂಂದ� ಮತುತ್ ದುಷಟ್ತನವನುನ್ ��ಚ್ಸುತತ್� (�ೕತರ್� 10:7)
ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಯ ಮತುತ್ �ೕ�ಯನುನ್ ���ೂಳುಸತ್�� (�ೕತರ್� 37:10; 51:14). 6
3:6 �ಾ�ೂೕಬನು �ಾವ್�ೕನ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗ� ಇರುವಂಥ, �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ��ೕ ಇರುವಂಥ
�ಾ��ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಮತುತ್ “�ಾ��ಯ” ಮೂಲಕ ಅವನು
�ಾತ�ಾಡುವ ಶ�ತ್ಯನುನ್, ಮನಸುಸ್ �ಾಗೂ ಹೃದಯದ�ಲ್ರುವದನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುವ
�ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ��ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
“�ಚುಚ್”– �ಾ��ಯು �ೂಡಡ್ �ೕಡನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ೂಂ��
(�ೕತರ್� 52:2). ಅದ�ಂದ �ೂರಡುವ ಒಂದು �� ಅ�ೕಕ ಜನರನುನ್ �ಾಳು �ಾಡುತತ್�.
�ಾ��ಯು ಅದ�ೂಳ�ೕ ಇ�ೕ “�ೂೕಕ�ಾ��.” ಮತುತ್ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಆ �ೂೕಕವ�
ದುಷಟ್ತನ�ಾ�� – �ೕತರ್� 58:3. ಅದು ಆ� ಮತುತ್ �ಾಪದ �ಂ��ಂದ ತುಂ��, ಆ
�ಂ� ನರಕ�ಂದ ಬಂದ�ಾದ್��. �ೖ�ಾನನು �ಾನವ�� ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವದು ಮತುತ್
ವಂ�ಸುವದು, ಗುಣಗುಟುಟ್ವದು, ದೂ�ಸುವದು �ಾಗೂ ಶ�ಸುವದನುನ್ ಕ���ಾದ್�.
ಇ�ಲಲ್ವ� �ಂ��ಾ�ದುದ್ �ೕವನವನುನ್ �ಾಳು �ಾಡುತತ್�. 7-8
3:7-8 (�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೂರತುಪ���) ಇ�ೕ �ಾನವ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ ತನನ್
�ಾ��ಯನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾವ್�ೕನಪ���ೂಂ�ರುವ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್�ಾದರೂ
ಇ�ಾದ್��ೕ? ಅಬರ್�ಾಮ�ಂದ ಆಗ�ಲಲ್ – ಆ� 12:11-20; 20:2-9; 17:17-18.
�ೕ��ಂದ ಆಗ�ಲಲ್ – ಸಂ�ಾಯ್ 20:10-12; �ೕತರ್� 106:33. �ೕತರ್�ಂದ ಆಗ�ಲಲ್ –
ಮ�ಾತ್ಯ 26:69-74. �ೌಲ�ಂದ ಆಗ�ಲಲ್ – ಅ�� 23:2-5. ತ�ನ್ಂದಲೂ ಆಗ�ಲಲ್
ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ೂೕಬನು ಅ�� �ಾ��ೂಂ��ಾದ್�. ಇದರ ಅಥರ್ ನಮಮ್ �ಾ��ಯನುನ್
�ಾವ್�ೕನದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಲು
�ಾವ�
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು
ಎಂಬದಲಲ್.
�ಾವ�

ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು. ಅದರ �ೕ� �ಾವ��ೕ �ಯಂತರ್ಣ ಇಲಲ್�
ಇರುವದ�ಕ್ಂತ ತಕಕ್ ಮ�ಟ್�ಾದರೂ �ಯಂತರ್ಣವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು ಉತತ್ಮ (�ೕತರ್�
141:3; �ಾ�ೂೕ 10:19; 11:12; 21:23). ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾದದುದ್ ನಮಮ್
ಹೃದಯ �ಾಗೂ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ�ಂದ ತುಂ���ೂಂಡ� ಆಗ ನಮಮ್
�ಾ���ಂದ �ೕವಲ ಒ�ಳ್ಯ �ಷಯಗ�ೕ �ೂರಡುತತ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 12:34-37;
�ೂ�ೂ 3:16. ನ�ಮ್ಂದ �ಾತರ್ ನಮಮ್ �ಾ��ಯನುನ್ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್ಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್ ಆದ� �ೕವರು ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಕಯ್ಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್
ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್ಬಹುದು. 8
3:8 “ಹ�ೂೕ�”– �ೕತರ್� 39:1-3.
“ಮರಣಕರ�ಾದ �ಷ”– �ೕತರ್� 58:4; �ೂೕ�ಾ 3:13. 9-10
3:9-10 ಇದು �ಾ�ರ�ಾರದು, �ಾ�ರುವ ಅವಶಯ್ಕ�ಯೂ ಇಲಲ್, ಆದ� �ಾಮನಯ್�ಾ�
�ಾ��ೕ ಇರುತತ್�. �ಲವರು �ಾವರ್ಜ�ಕರ ಎದು�ನ�ಲ್ ಭಕತ್�ಾ� �ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�,
ಆದ� ಮ�ಯ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾರೂ ಇಲಲ್� ಇರು�ಾಗ �ವವ್ಗಳ �ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 9
3:9 “�ೕವರ �ೂೕ��”– ಆ� 1:26-27; ಎ� 4:24. 11-12
3:11-12 ಇ�ೕ ಸೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಾನವನ �ಾ���ಂ�ೕ ಎರಡೂ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್
ಎರಡು �ಾಧನಗ�ಾ� �ೂೕರುತತ್�. 13-18
3:13-18 �ೂೕಕದ�ಲ್ ಎರಡು �ೕ�ಯ �ಾನಗ��. ಒಂದು �ೖ�ಾನ�ಂದ ಬರುತತ್� (ವ
15), ಇ�ೂನ್ಂದು �ೕವ�ಂದ ಬರುತತ್� (ವ 17). ಒಂದ�ಂದ ಬರುವ ಫ��ಾಂಶಗಳು
ಮ�ೂತ್ಂದ�ಂದ ಬರುವ ಫ��ಾಂಶಗ��ಂತ �ನನ್�ಾ�ರುತತ್�. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ
�ೕವನವನುನ್ ಗಮ�ಸುವದ�ಂದ ಅವನು ಯ�ಾಥರ್�ಾ��ಾದ್��ೕ ಇಲಲ್�ೕ ಎಂದು
�ೕಳಬಹುದು. ದುಷಟ್ನು ಅಥ�ಾ ಗ�ರ್ಷಠ್ನು ಅಥ�ಾ �ೂ�ಟ್�ಚುಚ್ ಪಡುವವನು ಅಥ�ಾ
�ಾವ್�ರ್ ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ ಮನ�ಥ್�ಯವನು ಅಥ�ಾ ಆ�ಮ್ೕಕನಲಲ್ದವನ�ಲ್ �ೕವ�ಂದ
ಬರುವಂಥ �ಾನ ಇರುವ�ಲಲ್. ಅಂಥವರು �ಾನವ�ದು�ನ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ �ೌರವ�ಕ್
�ಾತರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ಾವ� ಬು�ದ್ವಂತರು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅವರು
ಅತಯ್ಂತ ಬು�ದ್ವಂತ�ಾ�ರಬಹುದು, ಉಜವ್ಲ�ಾ�ರಬಹುದು, ಚುರು�ಾ�ರಬಹುದು. ಆದ�
ಅವ�� �ಾನವ� ಎ�ಲ್ಂದ ಬರುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೕವರು �ೂೕಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಈ
ಎರಡು �ೕ�ಯ �ಾನಗಳ ನಡು�ಯ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾಕ್� 1 �ೂ�ಂಥ 1:17—2:16 �ೂೕ��.
13

3:13

ಒ�ಳ್ಯವರು

�ಾತರ್�ೕ

�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�.

ದುಷಟ್ನು

ಎ�ಟ್ೕ

ಬು�ಧ್ವಂತ�ಾ�ದದ್ರೂ ಮೂಖರ್�ಾ��ಾದ್�. �ೕನ�ಯು �ಜ�ಾ�ರುವ �ಾನದ
ಫಲಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��. �ೕವ�ಂದ ಬರುವಂಥ �ಾನವನುನ್ �ೂಂ�ರುವವರು ತಮಮ್ನುನ್
�ಾವ� ��ಚ್��ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್, ತಮಮ್�ನ್ೕ �ೕವ�ಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ
ದುಷಟ್ತನದ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸುವ�ಲಲ್ (�ೕತರ್� 14:1; 111:10; �ಾ�ೂೕ 3:7; 8:1-8).
14

3:14 “ಮತಸ್ರ”– �ೕಬ 5:2; �ಾ�ೂೕ 14:30; 23:17; ಮ�ಾತ್ಯ 27:18; �ಾಕರ್
7:22; �ೂೕ�ಾ 1:29; 1 �ೂ�ಂಥ 13:4; ಗ�ಾ 5:26.
“�ೂಗ��ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್”– ಕ�ತನ, ಮತಸ್ರ ಮತುತ್ ಜಗಳ�ಂದ ತುಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್
�ೂಗ��ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ೕ? �ೌದು, ಇ��ಾಲ್ ಸತಯ್ ಎಂದು ಅಲಲ್ಗ�ಯುವ ಮೂಲಕ
�ಾತರ್ �ಾಧಯ್. 15
3:15 ಬಹು�ೕಕ �ಾ�ರ್ಕ ಜನರು (�ರ್ೖಸತ್�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವವರೂ �ೕ�) �ೕವರ
�ಾನ�ಲಲ್�, ದು�ಾತಮ್ಗಳ �ಾನವನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್��ೕ? ಅವರ �ರ್�ಗಳು, ಗು�ಗಳು
ಮತುತ್ ಆ�ಾಂ�ಗಳು ಈ �ೕ��ಾ� ಆ�ೂೕಚ� �ಾಡಲು ಮುನನ್�ಸುತತ್�. �ಾ�ವ್ಕ�ಯ
�ೂರ�, ಮತಸ್ರ �ಾಗೂ ಜಗಳ, �ೂಗ��ೂಳುಳ್��, ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ ಆತಮ್ –
ಇವ�ಗಳು �ೕವರು �ೂಡುವ �ಾನವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುವ�ಲಲ್. 16
3:16 �ೖ�ಾನನ �ಾನವ� �ಾನವರ ಮನಸುಸ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡುವದರ
ಫ��ಾಂಶವನುನ್ �ೂೕ��. 17
3:17 “�ೕಲ�ಂದ ಬರುವ”– ಪರ�ೂೕಕದ �ಾನ, �ೕವರ �ಾನ – �ಾ�ೂೕ 8:22-23;
1 �ೂ�ಂಥ 1:24,30; 2:7,13; �ೂ�ೂ 2:3.
“ಪ�ಶುದಧ್�ಾದದುದ್”– �ೕವರು �ೂಡುವ �ಾನವ� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಪ ಅಥ�ಾ
ಮ�ನ� ಅಥ�ಾ ಭರ್ಷಟ್��ಂದ �ಡುಗ�ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್� ಮತುತ್ ಅದು ಇಂಥ �ಾವ
�ಾಯರ್ಗ�ಗೂ ಮುನನ್�ಸುವ�ಲಲ್. ಇದು ಪ�ಶುದಧ್�ಾದದುದ್ ಮತುತ್ ಈ �ೂೕಕದ
�ಾನ�ಂದ ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾದ�ಾದ್��. ಈ �ಾನವ� �ೕವರು ಮತುತ್ �ಾನವನು �ಾಗೂ
�ಾನವನು ಮತುತ್ �ಾನವನ ನಡು�ಯ ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುತತ್�. ಇದು ಇತರರ
�ತದ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ೕ�ಸುತತ್� �ಾಗೂ �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಇದು ಮ�ಾತ್ಯ 5:7,9 ರ ಸತಯ್ವನುನ್ ಗುರು���ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್
ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುತತ್�. ಇದು �ೕವರ ಮ���ಾ� ಒ�ಳ್ಯ ಫಲಗಳನುನ್ �ೂಡುತತ್�. �ಾವ�
ಇತರ�ೂಂ�� ಪಕಷ್�ಾತ�ಲಲ್� ನ�ದು�ೂಳಳ್ಲು (2:1) ಮತುತ್ ಯ�ಾಥರ್�ಾ�ರಲು
(ಅ�� 2:46; 2 �ೂ�ಂಥ 1:12; 6:6; 1 �� 1:5; 2 �� 1:5; ಇ�ರ್ 10:22; 1 �ೕತರ್
1:22) ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. ಏ�ೕ ಆದರೂ ಇದರ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಕಪಟತನ ಇರುವ�ಲಲ್.

ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್�ಲ್ ಇಂಥ �ಾನ ಇಲಲ್� ಇರುವ�ಾದ�, �ೕವರನುನ್ �ೕ��ೂ�ೂಳ್ೕಣ,
ಮತುತ್ ಆತನು ನಮ� ಅದನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� ಎಂದು ನಂ�ೂೕಣ – 1:5-6. 18
3:18 �ೕವರು ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ರು �ಾಗೂ ಮನುಷಯ್ರು ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ರ ನಡು�
ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ��ಾ�ರು�ಾಗ �ೕ�ವಂ��ಯು ��ಯುತತ್�. ಸ�ಾ�ಾನ ಮತುತ್
�ೕ�ವಂ��ಯು ಒ�ಾಟ್� �ಾಗುತತ್� �ಾಗೂ �ೕವರ �ಾನ�ಂದ ಹ�ಯುತತ್� – �ೕತರ್�
85:10; �ಾ�ೂೕ 3:17; ��ಾಯ 32:17. ಆದದ�ಂದ, ನಮ� �ಗುವ ಎಲಲ್ವ�ಗಳ�ಲ್,
�ಾನವನುನ್ ಪ�ದು�ೂ�ೂಳ್ೕಣ (�ಾ�ೂೕ 2:3-6).

41-2
4:1-2 �ೕವರ �ಾನ�ಕ್ ಬದ�ಾ� �ೖ�ಾನನ �ಾನ�ಂದ (3:15) ಉಂ�ಾಗುವ �ಲವ�
ಫ��ಾಂಶಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕ��ೂ�ೂಳ್ೕಣ. ಇ�ಲ್ನ �ತರ್ಣವ� ಹೃದಯದ ಒಳ�
ನ�ಯುವ ಯುದಧ್ವನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್�, ಈ ಯುದಧ್ವ� ಇತರ�ೂಂ�� ಜಗಳಗ��
�ಾರಣ�ಾಗುತತ್�. 1 �ೂ�ಂಥ 3:3; ಗ�ಾ 5:17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 2
4:2 “�ೂ� ಮತುತ್ ಆ�”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕರು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್
ಇದದ್ �ಹೂದಯ್�� �ಾ�ೂೕಬನು ಬ���ಾದ್�. ಅವರ�ಲ್ �ಲವರ ನಡವ��ಯು ಅವರು
�ೖ�ಾನನ �ಂ�ಾಲಕ�ಂದು ಪರ್ಕಟಪ�ಸುವ�ಾ�ತುತ್ (�ೕ�ಾನ 8:44). ತ�ಾಪ್ದ
ಬಯ�ಗಳು �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಭರ್ಷಟ್ತನಗ�� ಮೂಲ�ಾ�� (1:15).
“�ೕವ� �ೕವರನುನ್ �ೕ��ೂಳಳ್ದ �ಾರಣ”– �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವ ಬದಲು �ಲವರು
ತಮ� �ೕ�ಾದವ�ಗಳನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಜಗಳ�ಾಡು�ಾತ್�, ��ಾತ್ಡು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ೂ�ಯೂ �ಾಡು�ಾತ್�. 3
4:3 �ೕವರು �ಲ���ಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� �ಾ� ಉತತ್�ಸುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್
ದುರ��ಾರ್ಯಗಳು ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ���. �ೕವರು
�ಾ�ಾಗಲೂ �ಾವ� �ೕ��ೂಳುಳ್ವ ಎಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ �ೂಡುವ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ�,
ಒಂದು�ೕ� ಆತನು ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ೂಟಟ್� �ಾವ� �ಾವ್�ರ್ಗ�ಾಗು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್
�ಧದ�ಲ್ಯೂ ಹದ�ಡು�ತ್ೕ�. �ಾವ್ಥರ್ ಸಂ�ೂೕಷದ ಬಯ��ಂದ�ೕ ಜನರು
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಬಯಸುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ೕವರು ನಮ� �ೂಡ�ಲಲ್�ಂದ� �ಾವ� ಆತನ
�ೕ� ಆ�ೂೕಪ �ಾಡ�ಾರದು. �ೕವರು �ಲವ� ಬು�ಧ್�ಲಲ್ದ ತಂ��ಾ�ಗಳು ತಮಮ್
ಮಕಕ್ಳು �ೕಳುವವ�ಗಳು ಒ�ಳ್ೕಯ�ೂೕ ಅಥ�ಾ �ಟಟ್�ೂದ್ೕ ಎಂದು �ೕ�ಸ� �ೂಡುವ
�ಾ� �ೂಡುವ�ಲಲ್. �ಾವ� ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳನುನ್ ���ೕಣ ಮತುತ್ ಆತನು �ಾವ�
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ�ೕ�ಂದು ಬಯಸುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಯ�ಾಥರ್�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ೂೕಣ

(�ೕತರ್� 139:23-24; 66:18; ಮ�ಾತ್ಯ 6:9-13). 4
4:4 “ವಯ್��ಾ�ಗಳು”– ಅವರ ನಡು� �ಜ�ಾ�ಯೂ ವಯ್��ಾರದ ಅಪ�ಾಧ
�ಾ�ದವರು ಇ�ದ್ರಬಹುದು, ಆದ� �ಾ�ೂೕಬನು ಬಹುಶಃ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ನ
ವಯ್��ಾರದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅ�ನ್ಸುತತ್�, �ಾಕಂದ� ಆತನು ಕೂಡ�ೕ
�ೂೕಕ�ೂಂ��ನ �ನ್ೕಹದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ನ
ವಯ್��ಾರದ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು �� 2:2; 3:6-9; ���ಕ್ೕಲ 16:31-34; �ೂೕ�ೕಯ
1:2 �ೂೕ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವಜನ�ಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ವರು �ೕ�ಯವ�ಗ��ಾ�
�ೕವರ�ನ್ೕ ಅಲಲ್ಗ�ಯುವ�ಾ��. �ೂೕಕ�ೂಂ��ನ �ನ್ೕಹ �ೕವ�� �ಾ�
�ವ್ೕಷ�ಾ��? ಇ�ಲ್ “�ೂೕಕ” ಎಂದ� �ಾನವರ �ಾಪ ಸವ್�ಾವದ �ೂೕಕ�ಾ��.
�ೕ�ಾನ 3:19; 7:7; 15:18-21; ಗ�ಾ 1:3; 1 �ೕ�ಾನ 2:15-17; 5:19 ರ�ಲ್
ಇದನುನ್
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ವ�ಸ�ಾ��.
ಅದು
�ೕವ��
�ರುದಧ್�ಾ�
ಎದುರು�ೕಳುವ�ಾ��. ಅದು �ಾಪವನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
�ವ್ೕ�ಸುತತ್�. ಆದದ್�ಂದ ಅದ�ೂಂ�� �ನ್ೕಹ ��ಸುವದು ಒಬಬ್�ೕ �ೕವರ
�ೖ�ಗ�ೂಂ�� �ೕ��ೂಂಡು ಆತ�� �ೖ�ಗ�ಾಗುವ�ಾ��. ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಈ
�ಾತುಗಳನುನ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂ�ೂಳ್ೕಣ. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಲು��
�ಾ�ದ �ೂೕಕ�ೂಂ�� �ನ್ೕಹ ��ಸುವ �ಾಹಸವನುನ್ �ಾವ� �ಾಡು�ತ್ೕ��ೕ? ಅದರ
ಗು�ಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ಾಂ�ಗಳು, ಅದರ ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷಗಳು, ಅದರ
��ಾನಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ತ್ೕ��ೕ? ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ೂೕಣ.
�ೂೕ�ಾ 12:2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 5
4:5 ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ �ಾ� ಬಹಳ ಕಷಟ್ಕರ�ಾ��. ಇದನುನ್
ಹಲ�ಾರು �ಧಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹು�ಾ��. ಉ�ಾಹರ��, �ೕ�
�ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಾಂತರವನುನ್ �ೂರತುಪ�� ಇದರ ಅಥರ್ ಏ�ಾ�ರಬಹು�ಂದ� –
“�ೕವರು ನ�ಮ್ಳ� �ಾಸ�ಾಡುವಂ� �ಾ�ರುವ ಆತಮ್ನನುನ್ ಅ��ಾನ�ಾಪ�ಂದ
ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್�”,
ಅಥ�ಾ
“ಆತಮ್ನು
(ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು)
ನಮಮ್�ಲ್
�ಾಸ�ಾಡ�ೕ�ಂದು
ಬಯ��ಾತನು
ಅದನುನ್
ಅ��ಾನ�ಾಪ�ಂದ
ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್�”. ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಆ�ದದ್ರೂ, �ಾನವರು �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ�
ಏ�ೕ ಆ�ದದ್ರೂ, �ಾವ� �ೂೕಕವನುನ್ ತಯ್�� ಆತ�� ಹ�ತ್ರ�ಾಗುವಂ� (ವ 6-8) �ೕವರು
ನಮಮ್ನುನ್ ಬಲಪ�ಸು�ಾತ್� ಎಂದು �ಾ�ೂೕಬನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�, �ಾಕಂದ�
ಇದು�ೕ �ೕವರ ಬಯ��ಾ��. �ೕವರು ನಮಮ್ ಆತಮ್ಗಳನುನ್ ಅ��ಾನ�ಾಪ�ಂದ
�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ ತನ�ಾ� ಬಯಸು�ಾತ್�. ��ೕ 20:5; 34:14; ಧ�ೕರ್

4:24; 5:9; 6:15; ��ೂೕ 24:19 �ೂೕ��. ಆತನು ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ, “ನನನ್ ಮಗು�ೕ,
�ನನ್ ಹೃದಯವನುನ್ ನನ� �ೂಡು” ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 6
- 4:6 �ಾ�ೂೕ 3:34; 1 �ೕತರ್ 5:5.
“ಅಹಂ�ಾ�ಗಳು”– �ಾ�ೂೕ 6:16-17; 16:5; 21:4; ��ಾಯ 2:12-18; 13:11.
ಅಹಂ�ಾರವ� ನಮಮ್ �ೕ� ಆ�ವ್� �ಾಡಲು �ಾವ� ಅನುಮ�ಸುವ�ಾದ�, �ೕವರು ನಮಮ್
�ೖ��ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ನಮ� �ರುದಧ್�ಾ� ಯುದಧ್ �ಾಡು�ಾತ್�.
“ಕೃ�”– �ೕ�ಾನ 1:14,16,17; �ೂೕ�ಾ 5:2,20,21. �ೂೕಕವನುನ್ ��ಾಕ�ಸಲು,
ನಮಮ್ �ಾವ್ಥರ್ ಬಯ�ಗಳನುನ್ ಜ�ಸಲು ಮತುತ್ ನಮಮ್�ನ್ೕ �ೕವ�� ಸಮ�ರ್ಸಲು ನಮ�
�ೕವರ ಕೃ� �ೕಕು.
“�ೕನರು”– 3:13; �ೕತರ್� 138:6; �ಾ�ೂೕ 16:19; ��ಾಯ 57:15; 66:2;
ಮ�ಾತ್ಯ 5:3; 18:3-4. 7
4:7 “ಒಳ�ಾ��”– �ೕನರು ಇದನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�, ಅಹಂ�ಾ�ಗಳು ಇದನುನ್
�ಾಡುವ�ಲಲ್.
“ಅವನು ಓ��ೂೕಗುವನು”– ಇ�ಲ್ �ೂಡಡ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ೂಡ�ಾ��. �ೕವರು �ೂಡುವ
ಬಲದ�ಲ್ �ಾ��ಾಲ್ �ೖ�ಾನನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರನುನ್ ಕಂಡ� �ೖ�ಾನನು
�ದ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಆದ� �ಾರು �ೕವ�� ಒಳ�ಾಗು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರ ಬ��ಂದ
�ಾತರ್�ೕ ಅವನು ಓ��ೂೕಗು�ಾತ್�. �ದಲು �ೕವ�� ಒಳ�ಾಗ�ೕಕು ನಂತರ
�ೖ�ಾನನನುನ್ ಎದು�ಸ�ೕಕು. ಮ�ಾತ್ಯ 4:1 ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��. ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಬಲದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅಹಂ�ಾರದ�ಲ್ �ೖ�ಾನನನುನ್
ಎದು�ಸುವದು �ೕ�ಂದ �ಳ� �ೕಳುವದು ಎರಡೂ ಒಂ�ೕ ಆ��. 8
4:8 ಇದು ಮ�ೂತ್ಂದು ಮಹ�ಾದ �ಾ�ಾದ್ನ�ಾ�ದುದ್ ಇದನುನ್ �ಾವ� ���ಾ�
��ದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ��, ಆದ� ಆತನು �ೕಳುವ �ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ �ಾವ� ಆತನ ಬ��
ಬರ�ೕಕು. �ಕಯರ್ 1:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಶು��ಾ��ೂ�ಳ್�”– ��ಾಯ 1:16-17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಮಮ್ ಹೃದಯಗಳನುನ್ �ಮರ್ಲ�ಾ��ೂ�ಳ್�”– ���ಕ್ೕಲ 18:31 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ�ೂೕಬನು ಪ�ಣರ್�ಾದ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ (ಮ�ಾತ್ಯ 3:2,8 ರ�ಲ್
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��) ಮತುತ್ �ಮರ್ಲ�ಾಗಲು �ೕವರು �ೂ�ಟ್ೕರುವ �ಾಧನಗಳ – 1 �ೕತರ್
1:22; 1 �ೕ�ಾನ 1:7,9 ಪ�ಣರ್ ಉಪ�ೕಗದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
“ಎರಡು ಮನಸುಸ್ಳಳ್ವರು”– 1:8. �ೕವರು ನಮಮ್ ಸ�ೕಪ�ಕ್ ಬರ�ೕಕು �ಾವ�
ಬಯಸುವ�ಾದ�, ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಪಗ�ಂದ �ಾವ� ದೂರ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್

ದೃಢ�ಾದ ನಂ��ಯ�ನ್ಡ�ೕಕು. 9
4:9 ಮ�ಾತ್ಯ 5:4; ಲೂಕ 6:21; 2 �ೂ�ಂಥ 7:8-10. �ಾ�ೂೕಬನು �ಾಪ�ಂದ
ಉಂ�ಾಗುವ ದುಃಖದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಾಪವನುನ್ ಲಘು�ಾ�
ಪ�ಗ�ಸುವವರನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸಲು �ೕವರು ಅವರ ಸ�ೕಪ�ಕ್ ಬರುವ�ಲಲ್. ನಮಮ್
ದುಃಖ ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾಟ ಎಷಟ್ರ ತನಕ ಮುಂದುವ�ಯ�ೕಕು? �ೕವರು ನಮ�
ಸ�ೕಪ�ಾ��ಾದ್�, ನಮಮ್ನುನ್ ಕಷ್���ಾದ್� ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ��ತ್�ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ ��ಯುವ ತನಕ ಮುಂದುವ�ಯ�ೕಕು. �ಾವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ�ೕಕು (�� 29:13). 10
4:10 ವಚನ 6; ಲೂಕ 1:52; 1 ಸಮು 2:7-8; �ೕತರ್� 15:1,3; 50:20; �ಾ�ೂೕ
10:18; ಮ�ಾತ್ಯ 15:19; 23:12; ಎ� 4:31; �ೂ�ೂ 3:8. 11
4:11 “�ಂ�ಸ�ೕ��”– �ಂ�ಸುವದು �ೖ�ಾನನ �ಾಯರ್ ಮತುತ್ ಅವನ �ಸ�ನ
ಅಥರ್�ಾ��. �ೖ�ಾನನ �ಾಯರ್�ಾಡುವದರ�ಲ್ �ರ್ೖಸತ್�� ಆಸ�ತ್ ಏನು? �ಾವ�ಾದರೂ
ಮ�ೂತ್ಬಬ್�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾತ�ಾ�ದ� ಅವನ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್
�ಾ�ದಂ�ಾಗುತತ್�. ನಮಮ್ಂ��ೕ �ಾವ� ಇತರರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಧಮರ್�ಾಸ�ವ�
ನಮ� �ೕಳುತತ್� (2:8). ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವದು ಅವರ �ೕ� �ರ್ೕ�
ಇಲಲ್� ಇರುವದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� ಒಬಬ್ನು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡುವ�ಾದ� ಅವನು ತನನ್ನುನ್ ಧಮರ್�ಾಸ��ಕ್ಂತ ��ಚ್ನವ�ಂದು �ಾ�ಸು�ತ್�ಾದ್�
ಮತುತ್ ಅದರ �ಾತುಗ�� �ಾವ��ೕ �ಾರ್ಮುಖಯ್��ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸು�ಾತ್,
ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. 12
4:12 “�ಾಯ್�ಾ�ಪ�”– ��ಾಯ 33:22; ��ೕ 20:1.
“ಉ�ಸುವದಕೂಕ್ �ಾಶ�ಾಡುವದಕೂಕ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:28; ��ಾಯ 43:11.
“�ನನ್ ��ಯವನ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವದ�ಕ್ �ೕನು �ಾರು”– ಮ�ಾತ್ಯ
7:1-2; �ೂೕ�ಾ 14:4,10-13. 13
4:13 ಇ�ಲ್ ಸಹಜ�ಾ� �ರ್ೖಸತ್ರ ನಡು�ಯೂ ಇರುವ �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ �ೂೕಷವನುನ್
�ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. �ಲವರು �ೕವರು ತಮ� �ಾರ್ಮುಖಯ್�ೕ ಅಲಲ್, ಆತನ
�ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮತುತ್ ಸ�ಾಯ�ಲಲ್��ೕ ತಮಮ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸುಲಭ�ಾ�
�ಾ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ �ೕಚ��ಂ�� �ೕಜ�ಗಳನುನ್ �ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 14
4:14 1:10-11; �ೕಬ 7:7; �ೕತರ್� 39:5; 102:3; 144:4; �ಾ�ೂೕ 27:1; 1 �ೕತರ್
1:24; ಲೂಕ 12:16-20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾ� ಎಂ�ಾ ಪರ್ಕೃ� ��ೂೕಪ
ಉಂ�ಾಗಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅನ�ೕ�ತ�ಾದ �ಾವ ಘಟ� ಸಂಭ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ

�ಾ��ೕ ಭೂ�ಯ �ೕ� ನಮಮ್ ಕ�ಯ �ನ�ೕ ಎಂಬದೂ ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. 15
4:15 “�ೕಳ�ೕಕು”– ಸಂಪರ್�ಾಯದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂೕರುವ �ಾತುಗಳನುನ್ �ಾವ�
�ೕಳ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್. �ಾವ� ಅವ�ಗ�� ���ೂಡ�ೕಕು
ಮತುತ್ �ೕವರ �ತತ್�ಕ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಆತನು ನಮ� �ೕಳುವ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು (ವ 7; ಮ�ಾತ್ಯ 6:10; �ೕ�ಾನ 4:34; ಅ�� 21:14;
�ೂೕ�ಾ 1:10; 12:1-2). 16
4:16 “�ೕವ� �ೂಗ��ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�”– �ೕತರ್� 52:1; 75:4; �� 9:23; ಆ�ೕಸ
4:5; 1 �ೂ�ಂಥ 4:7; ಗ�ಾ 6:13. �ಾನವ�� ತಮಮ್ �ಾಧ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ೕಜ�ಗಳು
ಅಥ�ಾ ಮುಂ� �ಾಡಬಯಸುವ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ೂಗ��ೂಳಳ್ಲು ಬಹಳ ಇಷಟ್. ಅಂಥ
�ೂಗ��ಗಳು ಏ�ಾ�� ಎಂದು �ೕವರು �ೕ��ಾದ್�. 17
4:17 ಲೂಕ 12:47; �ೕ�ಾನ 9:41; 2 �ೕತರ್ 2:21. �ಾವ� ಅ�ಾಯಕ�ಾ�
�ಾ�ರುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವರು ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರಬಹುದು ಆದ� ಈಗ ಅವ��
ಸ��ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ �ೕ� �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ಾರಣಗಳನುನ್
�ೕಳಲು ಅವ�ಾಶ ಇರುವ�ಲಲ್. �ಾಪ�ಂದ �ಟಟ್ತನವನುನ್ �ಾಡುವದು ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ� �ಡುವದು �ಾಪ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಸಂ�ಾಯ್ 32:23;
1 ಸಮು 12:23; ಮ�ಾತ್ಯ 25:41-46 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
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5:1 “ಧ�ಕ�ೕ”– �ಾ�ೂೕಬನು ಬಡವರನುನ್ ಕ�ಗ�ಸುವ ಮತುತ್ ಗಂಟುಗಳನುನ್
ಕೂ�ಡುವ ಬ�ಗ್ �ೕವರು �ೕ�ರುವ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸದ �ಾವ್ಥರ್�ಂತಕ�ಾದ
ಧ�ಕರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (�ೕತರ್� 37:16; 52:6-7; 62:10; �ಾ�ೂೕ
11:28; ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-21; ಲೂಕ 12:16-21; 14:33; 1 �� 6:6-10,17-19).
“�ಮ� ಬರುವ ದುದರ್�”– ಲೂಕ 6:24-25; 16:19-31. 3
5:3 “ಮಣುಣ್ ����”– �ಾ�ೂೕಬನು ಭೂತ�ಾಲವನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�,
�ಾರಣ ಈ ಐಶವ್ಯರ್ವ� ಆಗ�ೕ �ಾ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸಲು ಅಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅದು
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ನ�ಯುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ದೃಢಪ�ಸಲು. ಇದಲಲ್� ಅವನು �ೂೕಕದ
ಐಶವ್ಯರ್ವ� ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ವಯ್ಥರ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆ
ಐಶವ್ಯರ್ಗಳು ಏ�ೕ ಆ�ದದ್ರೂ �ಾಶ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳು �ಾರ
ಬ�ಯ�ಲ್ದದ್��ೕ ಅವರನುನ್ �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ �ತತ್��ಾ� ��ಲ್ಸುತತ್�. ಬಂ�ಾರ�ಕ್
ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� ಮಣುಣ್ ��ಯುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದು �ಾ�ೂೕಬ�� �ೂ�ತ್ತುತ್. ಅವನು

ಸರಳ�ಾದ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇರುವ�ೕ�ಂದ� ಅವರು �ರ್ೕ��ರುವ ಮತುತ್
ಕೂ�ಟುಟ್�ೂಂ�ರುವ �ಾವ�ದೂ ಉ�ಯುವ�ಲಲ್.
“ದರ್ವಯ್ವನುನ್ ಕೂ��ಟುಟ್�ೂಂ��ದ್ೕ�”– ಅ�ೕಕ ಜನರು ಬಡವ�ಾ�ಯೂ,
�ಕಕ್ಲಲ್ದವ�ಾ�ಯೂ, ಹ��ಯ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾಯು�ಾತ್ ಇರು�ಾಗ,
ದರ್ವಯ್ವನುನ್ ಕೂ��ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವದು �ೂಡಡ್ ಅಪ�ಾಧ�ಾ��. ಇದಲಲ್� �ೕವರು ಅವರ
�ೕ� ಕಳು�ಸುವ ದು�ರ್��ಂದ ಬಹಳ�ಾ� �ೂಂದು�ೂಳುಳ್ವರು (ವ 1). ದರ್ವಯ್ವನುನ್
ಕೂ��ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ
ತಮ�ೕ
�ೂಂದ��ಾ�ತು
ಎಂದು
ಅವರು
ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವರು. 4
5:4 “ಕೂ� �ಲಸ�ಾರರು”– ಸತಯ್�ೕದವ� ಬಡವರು, ದು�ಯುವವರು,
ಕ�ಗ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವ��ಾ��.
“ಸಕಲ�ೕ�ಾ�ಪ��ಾ�ರುವ ಕತರ್ನ ��ಗಳು”– ಉನನ್ತದ�ಲ್ �ೕ�ಯುಳಳ್
�ಾಯ್�ಾ�ಪ���ಾದ್�, ಆತನು ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಂದ ಕು�ಗ್ಸಲಪ್ಡುವ ಕೂಗುಗಳನುನ್
�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 5
5:5 “ಅ��ೂೕ�ಗಳು”– ಲೂಕ 16:19,25. ತಮ� �ೕಡ�ಾದವ�ಗಳನುನ್
ಅಲಲ್ಗ�ಯುವವರ ಗ�ಯನುನ್ ಏನು �ೕಳ�. ಲೂಕ 9:23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ವ�ಯ �ವಸ”– ಅವರ ಅ��ೂೕಗ ಮತುತ್ �ೂ�ಬ್ದ �ೕವನಗಳ ಅಂತಯ್ ಮರಣ�ಾ��.
�ಾ�ೂೕಬನು ಅವರನುನ್ ವ�ಸ�ಂದು �ದಧ್�ಾಡುವ ದನಗ�� �ೂೕ���ಾದ್�
(ಆ�ೕಸ 4:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾ�ರುವ �ಲ
ಸಮಯಗಳ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗ�ಾ�ರುವ – ರಕಷ್�, �ಾನ, �ೕ�ವಂ��,
ಸತಯ್, ಪ�ಶುದಧ್��ಾ� (ಮ�ಾತ್ಯ 6:33) �ೕ�ಸುವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂ�ೂಳ್ೕಣ. 6
5:6 ಹಣ ಅಥ�ಾ ಆ�ತ್�ಾ� ಇಂದು ಇದುದ್ �ಾ� ಇಲಲ್� �ೂೕಗುವ �ಾನವರು �ೕವರ
�ಯಮವನುನ್ �ೂಲುಲ್ವ ಅಥ�ಾ ತು�ಯುವ ಸಂಗ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಆಶಚ್ಯರ್ �ಾಗೂ
�ೂೕರ�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��. �ಜ�ಾ�ಯೂ “ಅವರು ಬದು�ರುವ ತನಕ ಮರುಳುತನವ�
ಅವರ ಮನಸಸ್ನುನ್ ���ರುವದು” (ಪರ್ಸಂ� 9:3). 7
5:7 “ಸ�ೂೕದರ�ೕ”– �ಾ�ೂೕಬನು ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರ �ಷಯದ�ಲ್ ತನನ್
�ಾತುಗಳನುನ್ ಮು��ದ ನಂತರ ಮ�ೂತ್�ಮ್ ��ಾವ್�ಗ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. ಅವರು ದ�ಾಬ್�� ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ರೂ
�ಾ�ಮ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು (�ೂೕ�ಾ 12:12; ಗ�ಾ 5:22; �ೂ�ೂ 1:11; ಇ�ರ್ 6:12).
“ಕತರ್ನು ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗುವ �ಾಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 16:27; �ೕ�ಾನ 14:3; ಅ�� 1:11.
�ೖತರು ಪರ್ಕೃ�ಯ�ಲ್ ಸು�ಗ್ �ಾಲ�ಾಕ್� �ೕವರು �ಾಯರ್ �ಾಡುವದನುನ್ �ಾ�ಮ್�ಂದ

ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇರು�ಾತ್�. ಆ�ಮ್ೕಕ ರಂಗದ�ಲ್ಯೂ �ೕವರ �ೕಜ�ಗಳು
�ರ�ೕರುವ ಸಲು�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ�ಮ್�ಂದ �ಾಯ�ೕಕು. 8
5:8 “ದೃಢಪ���ೂ�ಳ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:13; 1 �ೂ�ಂಥ 15:58; 16:13; 2
�ೂ�ಂಥ 1:21,24; ಎ� 6:14; �ೂ�ೂ 1:23; 4:12; 1 �ೕತರ್ 5:9-10.
“ಹ�ತ್ರ�ಾ�ತು”– ಎಷುಟ್ ಹ�ತ್ರ�ಾ�ತು ಎಂದು ಅವನು �ೕ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ
�ಾವ��ೕ ಅ��ಾರ್ಯವನೂನ್ ���ಲಲ್. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾವ ಗರ್ಂಥಕತರ್�ಗೂ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ �ನ �ೂ�ತ್ಲಲ್. �ಲ���ಮ್ ಅವರು ಅದು ತಮಮ್
�ೕ�ತ �ಾಲದ�ಲ್�ೕ ನ�ಯುವದು ಎಂಬ�ಾ� ನಂ�ದದ್ರು (ಅಥ�ಾ ��ೕ��ದದ್ರು).
ಆದ� �ೕ�ಾನ 21:18-23; 2 �� 4:6 �ೂೕ��. ಪರ್ಕ 1:1-3 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
9

5:9 ಇತರರ �ಷಯದ�ಲ್ ಗುಣಗುಟುಟ್ವದು ಅವರ ಬ�ಗ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವದ�ಕ್
ಸ�ಾನ�ಾ��, ಅದು ನಮಮ್ �ಲಸವಲಲ್ (4:11-12).
“�ಾಯ್ಯ��ಾರ�� ಗು��ಾ�ೕ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:1-2.
“�ಾಯ್�ಾ�ಪ�”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು (4:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ಆತನು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ�ಲ ಬ�ಯ�ಲ್�ೕ ಇರು�ಾತ್�. 10
5:10 ಆತನು ಅವ�� �ೕಘರ್�ಾಂ��ಂ�� ಎಂದು �ೕ��ಾದ್� (ವ 7), ಈಗ ಆತನು
ಅವ�� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾ�ಮ್�ಂದ ನ�ದು�ೂಂಡವರ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಇ�ರ್ 11:35-39 ರ�ಲ್ ಅವರು ಅನುಭ��ದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಸಂ�ಪತ್�ಾ� �ೂೕ��ೂಳಳ್ಬಹುದು.
“ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– ಆ� 20:7 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ಕತರ್ನ �ಸ��ಂದ”– ��ೕ 5:1; 1 ಅರಸು 17:1; 2 ಅರಸು 7:1; ��ಾಯ 1:10;
�� 1:9-10; 7:2; ���ಕ್ೕಲ 3:4; 13:2; �ೂೕ�ೕಯ 4:1; ಆ�ೕಸ 1:3. 11
5:11 “�ಾ��ೂಳುಳ್ವವರು”– 1:2-4. ಅವರ ಕಷಟ್ಗಳು ಅವರ �ಾ�ಮ್ �ಾಗೂ
ಸ���ೂಳುಳ್��ಯನುನ್ �ಾಳು �ಾಡ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ��ಚ್�ದವ�
(�ೂೕ�ಾ 5:3).
“�ೕಬ”– �ೕಬ 1:13—2:10.
“ಅಂತಯ್ದ�ಲ್”– �ೕಬ 42:10-17.
“ಕರು�ಾ�ಾಗರನೂ ದ�ಾಳುವ�”– ��ೕ 34:6-7; �ೕತರ್� 5:7; 25:6; 103:13;
116:5. �ೕವರು �ಾವ� ಸ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗ� ಇರುವದನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ನಮಮ್ �ೕ�
�ಾಕುವ�ಲಲ್, ಮತುತ್ �ಾವ� ಅನುಭ�ಸುವ ಶರ್�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ನಮಮ್ �ತ�ಾಕ್��ೕ

�ಾಪರ್�ಸು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:28). 12
5:12 ಮ�ಾತ್ಯ 5:33-37. �ಾವ� �ೕಳುವ ಪರ್��ಂದು �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕವ�ೕ
�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂಬ ಆ�ೂೕಚ��ಂ�� �ಾವ� �ಾತ�ಾಡ�ೕಕು. ಆತನು
�ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆದದ್�ಂದ �ಾರನೂನ್ ವಂ�ಸುವ
ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ �ಾವ� �ಾಡ�ಾರದು. 13-14
5:13-14 ಅವನು ಸೂ��ರುವ ಮೂರು ಪ��ಥ್�ಗಳು ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ತದ ಬಹು�ೕಕ
�ಾಗಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ��. 13
5:13 “�ಾ�ಗಳು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ ಶರ್� ಅನುಭ�ಸುವದು ಅಥ�ಾ ಕಷಟ್ಗಳನುನ್
ಸ���ೂಳುಳ್ವದು (2 �� 2:3; 4:5). ಇದು ಬಹು�ೕಕ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ರುವ
�ಾ�ಾನಯ್ ಸಂಗ��ಾ�� (ಅ�� 14:22).
“�ಾರ್ಥರ್�”– �ಾರ್ಥರ್�� ಉತತ್ರ�ಾ� �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ �ಾ�ಗ�ಂದ ��ಸು�ಾತ್�
ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಮ್�ಂದ ಸ���ೂಳಳ್ಲು ನಮ� ಸಂ�ೖಸು�� ಮತುತ್ ಬಲವನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್�. �ಾವ� �ಾ�ಗಳ�ಲ್ರು�ಾಗ �ಾತರ್�ೕ �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ�ೕ�ಂದು
�ಾ�ೂೕಬನು ನಮ� ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಎಂದು �ಾವ� ��ಸ�ಾರದು (ಎ� 6:18; 1 �ಸ
5:17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
“ಸಂ�ೂೕಷ”– ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ �ಾ�ಗ�ಂದ ಉಪಶಮನವನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವ,
�ಾವ��ೕ �ಾರ ಇಲಲ್�ರುವ �ಥ್�� ಬರುವ ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷಭ�ತ�ಾಗುವ
ಸಮಯಗ�ರುತತ್� – �ೕವ�� ಸುತ್��ೂತ್ೕತರ್ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸುವ ಒ�ಳ್ಯ ಸಮಯಗಳು
ಬರುತತ್� (�ೕತರ್� 9:13-14; 18:49; 35:28; 47:6; 51:14-15). �ೕವರನುನ್
ಸುತ್�ಸಲು ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯಗಳು ಒ�ಳ್ಯ ಸಮಯಗ�ೕ ಆ�� (1 �ಸ 5:18), ಆದ�
ಇನೂನ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಸುತ್�ಸುವ ಸಮಯಗಳೂ ಇರುತತ್� ಎಂಬದರ�ಲ್
�ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹವ� �ೕಡ. 14
5:14 ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ದ ಸಮಯಗಳು �ಾನವರ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಸಹಜ�ಾದ ಸಮಯಗ�ಾ��
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�ಗೂ ಆ ಸಮಯಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್�. �ಾವ�
ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ದ�ಲ್ರು�ಾಗ ಏನು �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ �ಾ�ೂೕಬನು ನಮ�
�ೕ��ಾದ್�. ತನನ್ ಜನರ ಸವ್ಸಥ್��ಾ� �ೕವ�ೕ ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಏಪರ್���ಾದ್�. �ಲವ�
��ಾವ್�ಗಳು �ಾತರ್�ೕ ಅದ�ಕ್ ತಮಮ್ನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಡಲು ಮುಂ�ಾಗುವದು
�ಜ�ಾ�ಯೂ ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��. ಅವನು ಇ�ಲ್ �ೕ�ರುವದು
ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ನಂಬುವ ಸ�ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ ಅ�ಾಯ್ಸ�ಾ�ರ�ೕಕು.
“ಕತರ್ನ �ಸ�ನ�ಲ್”– ಅವರ ಶ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಅವರ �ಾತುಗಳ ಶ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಎ�ಣ್

ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ದ�ಲ್ರುವದನುನ್
ಗುಣಪ�ಸುವ�ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್
ಎಲಲ್ರೂ
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಕತರ್ನು ಗುಣಪ�ಸು�ಾತ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನ �ಸ�ನ�ಲ್ ನಮ� ಅದು
�ೂ�ಯುತತ್� – ��ೕ 15:26. 15
5:15 �ೕವರು ತನನ್ �ೕವಕರು ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್�ಕ್ ಒಳ�ಾಗು�ಾಗ ಅವರನುನ್ ಗುಣಪ�ಸಲು
ಕೂಡ�ೕ �ಾ�ಾಗಲೂ ಮುಂ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��
(���ಪ್ 2:26-27; 1 �� 5:23; 2 �� 4:20). ಇಂಥ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ ಒ�ಮ್�ೕ
ಅವ�� ಗುಣ�ಾಗ� ಎಂದು ನಂ���ಂದ �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡಲು ಆಗುವ�ಲಲ್.
�ಾ�ಾದರೂ ಸ�ಯ ��ಯರನುನ್ ಕ��ದ� ಮತುತ್ ಆ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಗುಣಪ�ಸುವ
ಆ�ಕ್ಯನುನ್ �ೕವರು �ಾ�ದ�, ಆತನು ��ಯರ�ಲ್ ಒಬಬ್�� ಅಥ�ಾ ಇಬಬ್��
ನಂ��ಯನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್�
ನಂತರ
ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ದ�ಲ್ರುವ
ವಯ್�ತ್ಯನುನ್
ಗುಣಪ�ಸು�ಾತ್�.
“�ಾಪ �ಾ�ದವ�ಾ�ದದ್�”– �ಲವ� ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್�ಕ್
ಅವನ �ಾಪವ� �ಾರಣ�ಾ�ರಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ೂೕಬನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 1
�ೂ�ಂಥ 11:30 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ�� – �ಲವ� �ಾಪಗಳನುನ್ �ೕವರು ��ಸುವದರ
ಫ��ಾಂಶ�ಾ� ಬಲ�ೕನ�ಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ಗಳು �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್� ಎಂದು ಈ
ವಚನವ� �ೕಳುತತ್�.
“ಪ��ಾರ�ಾಗುವದು”– ಅವನನುನ್ ಎ�ಬ್ಸುವ ಕತರ್ನು, ಅವನನುನ್ ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್�ಕ್
ಒಳಪ��ದ �ಾಪಗಳನುನ್ ಪ�ಹ�ಸುವನು. 16
5:16 “ಅ�� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು”– ಇ�ಲ್ ಅವನು �ಾಜಕ�� ಅ�� �ಾಡ�ೕಕು
ಎಂದು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಒಬಬ್��ೂಬಬ್ರು ಅ�� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂದು
�ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ��ೕಷ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾದರೂ ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್�ಕ್
ಒಳ�ಾದ� ಸಹಜ�ಾ� ಅವರು ಆ�ಾಧ� �ಾಡುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಈ ಅ�ಾಯ್ಸವನುನ್
ತಪಪ್� �ಾಡ�ೕಕು. �ಷಕ್ಪಟತನ ಮತುತ್ �ರ್ೕ�, �ಳುವ�� ಮತುತ್ ಅಂ�ೕ�ಾರ ಇದದ್�
�ಾತರ್�ೕ ಇದು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. (�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾರ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ
�ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� – 1 �ೕತರ್ 2:5,9). �ಾರ್ಥರ್� ದುಬರ್ಲ ಮತುತ್
ಪ��ಾಮ�ಾ�ಯಲಲ್ದ �ಷಯ ಎಂದು �ಾವ� ಎಂ�ಗೂ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು.
ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕ�ವಂತ�ಾ�ದದ್� ಅದು ಅತಯ್ಂತ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತತ್�.
“�ೕ�ವಂತನು”– ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವ�ೂಂ�� ಸ��ಾದ ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್ವನು, �ೕವರ
�ಾಗರ್ದನು�ಾರ ನ�ಯುವವನು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕವ�ೂಂ�� ಸ��ಾದ
ಸಂಬಂಧವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದ� ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸ�ೕಕು

(�ೂೕ�ಾ 1:17; 3:21-26; 5:1 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��), ಮತುತ್ �ಾವ� �ೕವರ �ಾಕಯ್
�ಾಗೂ �ತತ್�ಕ್ ��ೕಯ�ಾ� �ೕ�ಯ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು (�ೕತರ್� 66:18;
�ಾ�ೂೕ 15:29; ��ಾಯ 1:15; �ೕ�ಾನ 9:31). ಒಂದು�ೕ� ಈ ಎರಡು
�ಾಯರ್ಗಳು ನಮಮ್ �ಷಯದ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ�ದದ್�, ಆಗ �ಾವ� ಶಕತ್�ಾದ �ಾಧನ�ಾ�ರುವ
�ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್�ಾಕ್� ಉಪ�ೕ�ಸಬಹುದು. 1 �ಸ 5:17 ರ
ವಚನಗಳನುನ್ �ೂೕ��.
“ಬಹು ಬಲ�ಾ��”– ಅಥ�ಾ “ಶ�ತ್ಯುತ�ಾ��”, ಅಥ�ಾ “ಅ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾ�ಸಲು ಶಕತ್�ಾ��”. �ರ್ೕಕ್ �ಾಮಪದವ� �ರ್�ಾಪದದ ಸಂಬಂಧ�ಾ� ಇ�ಲ್ �ೂಡುವ
ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� “ಬಲ”, “ಶ�ತ್”, “�ಾಮಥಯ್ರ್”. �ೕ�ವಂತರ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು �ೕವ��
ತಲುಪ�ತತ್�, �ೂೕಕದ�ಲ್ ಬಹು ಬಲ�ಾದವ�ಗ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೂಡಡ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾ�ಸುತತ್�. 17-18
5:17-18 ಇ�ಲ್ �ಾರ್ಥರ್�ಯ ಬಲದ ಉ�ಾಹರ�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. 1 ಅರಸು
17:1; 18:41-46 �ೂೕ��. �ಾರ್ಥರ್�ಾ ಬಲದ ಬ�ಗ್ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಅ�ೕಕ
ಉ�ಾಹರ�ಗ�� – ಆ� 20:17; 25:21; ��ೕ 8:30-31; 10:18-19; ಸಂ�ಾಯ್ 11:2;
ಧ�ೕರ್ 9:20,25-29; 2 ಸಮು 15:31; 17:14,23; 2 ಅರಸು 4:32-35; �ೕಬ
42:10; �ೕತರ್� 18:6-24; �ಾ� 9:4,20-23; �ೕನ 2:1,10; ಲೂಕ 9:29;
22:31-32; �ೕ�ಾನ 11:41-44; ಅ�� 4:31; 9:40. 17
5:17 “ನಮಮ್ಂಥ ಸವ್�ಾವದವನು”– ಎ�ೕಯ ಸೂಪರ್ �ಾಯ್ನ್ ಆ�ರ�ಲಲ್. ನಮಮ್
�ಾ��ೕ ಅವನು �ಾಂಸ ಮತುತ್ ರಕತ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ನಮ�ರುವ �ಾ��ೕ ಅವನೂ
�ಾಪದ ಸವ್�ಾವದವ�ಾ�ದದ್ನು. ನಮಮ್ �ಾ��ೕ ಅವನೂ �ೂೕಧ�� ಒಳ�ಾದನು,
ಪ�ೕ�ಗಳನುನ್ ಎದು��ದನು. ಅವನ ಶ�ತ್ ಅವನ�ಲ್ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವನು �ೕ�ಸು�ಾತ್
ಇದದ್ �ೕವರ�ಲ್ತುತ್. �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಾಧನವನುನ್
(�ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್) ಅವನು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಉಪ�ೕ��ದ�ಂದ�, ನ�ಮ್ಂದಲೂ
ಅದು �ಾಧಯ್ – ಆದ� ಆತನು �ೕ�ವಂತ�ಾ�ದದ್ �ಾ� �ಾವ� �ೕ�ವಂತ�ಾ�ರ�ೕಕು. 19
5:19 “ಸ�ೂೕದರ�ೕ”– ಅವನು �ರ್ೖಸತ್�ಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ �ೂಡಡ್ ಗುಂ�ನ ಜನ��
�ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಅವ�ಲಲ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗ�ಾ�ದದ್ರು
ಅಥ�ಾ ಅವರು �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗ�ಂದು �ಾ�ೂೕಬನು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು ಎಂದು
ಊ� �ಾಡಲು ನ�ಮ್ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್. ಬಹು�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್ರ �ೂಡಡ್ ಗುಂಪ�ಗಳ�ಲ್ ��ಧ
ಬ�ಯ ಜನ�ರು�ಾತ್� – �ಲವರು ರಕಷ್� �ೂಂ�ರು�ಾತ್�, �ಲವರು �ೂಂ�ರುವ�ಲಲ್;
�ಲವರು
ಸತಯ್ವನುನ್
ಅನುಸ�ಸುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�,
�ಲವರು

ಅನುಸ�ಸುವವ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್. ಅಂಥ ಗುಂಪ�ಗಳ�ಲ್ �ಲವರು ಸತಯ್ವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಅಲಲ್ಗ�ಯುವ �ಾಧಯ್�ಗಳು ಅ�ಕ�ಾ�ರುತತ್� (1 �� 1:6; 6:10,21; 2 �� 2:18;
2 �ೕತರ್ 2:15). ಅಂಥ �ಾ�ಗಳನುನ್ ಪ�ನಃ ಸತಯ್ದ ಕ�� ನ�ಸುವದು ಬಹಳ ಕಷಟ್, ಆದ�
�ಾ�ೂೕಬನು ಅದು �ಾಧಯ್ ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 20
5:20 “ಮರಣ”– ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ, �ೕವ�ಂದ �ೕಪರ್ಡುವದು (�ೕ�ಾನ 5:24; ಎ�
2:1). �ಾರ�ಾನ್ದರೂ ಇದ�ಂದ ��ಸುವದು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೂಡಡ್ �ಾಯರ್�ಾ��.
ಇದು �ಾಧಯ್�ಾಗು�ಾಗ �ಾ�ಾಡಲಪ್ಡುವ �ಾ�ಯ ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳು �ೕವರ
ದೃ�ಟ್�ಂದ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಮ��ಾಗುತತ್� (�ೕತರ್� 103:12; �ೕಕ 7:19).

