ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೕತರ್ನ �ದಲ�ಯ ಪ�ರ್�
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೕತರ್ನು.
��ಾಂಕ:
�ರ್.ಶ 65 ಮತುತ್ 67 ರ ನಡು�.
�ಯ್ೕಯ:
�ೕತರ್ನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡ �ಹೂದಯ್ ��ಾವ್�ಗ�� ಬ���ಾದ್�
(1:1) �ಾಕಂದ� ಅವನು �ಹೂದಯ್�� ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�ದದ್ನು (ಗ�ಾ 2:8-9). ಆದರೂ,
ಅವನು ಬ��ರುವ �ಾಗಯ್�ಾಯಕ�ಾದ ಸತಯ್ವ� �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ��ಂದ
ಬಂದ�ಾದ್�� �ಾಗೂ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಗಳ ��ಾವ್�ಗ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�. ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕತರ್�� ಲೂಕ 22:31-32 ರ�ಲ್ �ೂ�ಟ್ರುವ ಆ�ಯನುನ್ ಅವನು ಈ
ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಒಂದು �ಾಗದಷುಟ್ �ರ�ೕ���ಾದ್�. �ೕತರ್ನು ಇ�ಲ್ ಬ��ರುವ
�ಷಯಗ�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಅಸಂಖಯ್ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ನಂ��ಯ�ಲ್
ಬಲ�ೂಂ��ಾದ್�. �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಲವ� ಪದಗಳು �ಾವ��ಂದ� “��ೕ�”, “ಶರ್�”,
“ಕೃ�”, ಮತುತ್ “ಪರ್�ಾವ”. ಮೂಲಭೂತ �ಯ್ೕಯ ಏ�ಂದ� ��ಾವ್�ಗಳು ಶರ್�ಗಳನುನ್
ಅನುಭ�ಸುವದು ಮತುತ್ ನಂತರ �ೂ�ಯುವ ಪರ್�ಾವ.
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1:1 “ಅ��ಸತ್ಲನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:2.
“ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– 2:11; ಇ�ರ್ 11:9,13. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಈ
�ೂೕಕದ�ಲ್ದದ್ರೂ ಈ �ೂೕಕದವರಲಲ್. ಅವರ �ೌರತವ್ವ� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್� – ���ಪ್
3:20.
“ಚದು�ರುವ”– �ೕತರ್ನು �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ (ಡ�ಾ�ೂಪ್ೕರ) ಎಂಬ �ಾಂ�ರ್ಕ ಪದವನುನ್
ಬಳ��ಾದ್�, ಇದರ ಅಥರ್ �ಾ��ತ್ೕ�ನ �ೂರ� �ೕ�ಸು�ತ್ರುವ �ಹೂದಯ್ರು
(�ೕ�ಾನ 7:35). �ೕತರ್ನು ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ �ಾ�� ಬ�ಯು�ತ್�ಾದ್�ೂೕ ಅವರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕ�ಾ�ದದ್ರು. �ೕತರ್ನು �ಹೂದಯ್�� ಅ��ಸತ್ಲ�ಾ�ದದ್ನು
(ಗ�ಾ 2:7-8), ಅವನು ತನನ್ ಎರಡೂ ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್�� ಸೂಚ�ಗಳನುನ್

����ಾದ್�. ಅವರ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನದಂದು �ೕತರ್ನ ಮೂಲಕ�ೕ
ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕ���ೂಂ�ದದ್ರು ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್� (ಅ�� 2:9).
“��ಂತ . . . �ಥೂನಯ್”– ಇ�ಲಲ್ವ� ಈ ಟ�ರ್ ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಪರ್�ೕಶದ
�ಾರ್ಂತಯ್ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. 2
1:2 “ಆ���ೂಳಳ್ಲಪ್ಟಟ್ವರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:22,24,31; �ೕ�ಾನ 17:6; ಎ�
1:4.
“ಭ�ಷಯ್ದ್ �ಾನ”– �ೂೕ�ಾ 8:29 ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ �ೂ� �ಾಗದ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಈ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ತರ್�ೕಕತವ್ದ�ಲ್ರುವ ಮೂವರು ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್
ಗಮ��� (ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). ಇ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ರಕಷ್�ಯ ಬ�ಗ್
ಹಲವ� ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ ��ಸ�ಾ��. ಅದರ �ಾರಣ ಮತುತ್ ಮೂಲವನುನ್ �ಾವ�
�ೂೕಡು�ತ್ೕ� – �ೕವರ ಆ�ಕ್. ಅದರ ��ಾನ ಮತುತ್ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ� –
ಆತಮ್ನ �ಾಯರ್. ಅದರ ಉ�ದ್ೕಶ ಮತುತ್ ಗು�ಯನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ� – �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� ��ೕಯ�. ಮತುತ್ ಅದರ �ಾಧನ ಮತುತ್ ಆ�ಾರವನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ� –
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್. 2 �ಸ 2:13-14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಪರ್��ಠ್”– �ೕ�ಾನ 17:17-19 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ಾ��ೕ �ಾಜಕ 20:7
�ೂೕ��. �ೕವ�ಾತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವವ�ಂದ �ೕಪರ್�ಸು�ಾತ್�,
ಅವರ�ಲ್ �ಾಪದ ಅರುಹನುನ್ ಹು�ಟ್ಸು�ಾತ್�, ಅವನುನ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ ನ�ಸು�ಾತ್�
ಮತುತ್ ಅವ�� �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� �ಾಗೂ ಸತಯ್ವನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 3:5-8; 16:7-15).
“��ೕಯ�”– �ೕವರ ಕ� ಮತುತ್ ಆತಮ್ನ �ಾಯರ್ದ ಉ�ದ್ೕಶ ನಮಮ್ನುನ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� ��ೕಯರ�ಾನ್� �ಾಡುವದು. ಅ�� 22:10 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ದ ��ರ್ೕಕಷ್�� �ದಲು ಇದನುನ್ ��ಸ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಗಮ���. �ಾವ�
ಆತನನುನ್ ಕತರ್ನು �ಾಗೂ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ತ್ೕ� ಆದದ್�ಂದ ಆತನ ರಕತ್ದ
ಮೂಲಕ ಶುದಧ್�ಾ� ಪರ್��ಠ್ �ೂಂದು�ತ್ೕ�. ಇ�ಾದ ನಂತರ, ನಮಮ್ �ೕವನ ಪಯರ್ಂತರ,
�ೕವರು ನಮಮ್�ಲ್ �ರ್ೕ�ಯ ��ೕಯ�ಯನುನ್ �ೂೕಡಲು ಬಯಸು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ
14:15,23; �ೂೕ�ಾ 1:5).
“��ರ್ೕಕಷ್ಣ”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾಲುಕ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸಲು �ಾರ್�ಗಳ ರಕತ್ವನುನ್ �ಮು�ಸ�ಾಗು�ಾತ್ ಇತುತ್. ಅವ� �ಾವ��ಂದ�:
ಶು�ಧ್ೕಕರಣ (�ಾಜಕ 14:1-7) �ಾಜಕರ ಪರ್��ಠ್ (��ೕ 29:20-22) �ೕವರ
ಒಡಂಬ��ಯ ದೃ�ೕಕರಣ (��ೕ 24:1-8) �ಾರ್ಯ�ಚ್ತತ್ (�ಾಜಕ 16:14) �ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ದ ಮೂಲಕ ��ಾವ್�ಗಳ �ಾಪಗಳು ಕಷ್�ಸಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್ ಅವರು
ಶುದಧ್�ಾ��ಾದ್� (ಎ� 1:7; ಇ�ರ್ 9:14; 1 �ೕ�ಾನ 1:7), �ಾಜಕ�ಾ� �ೕವರ
ಪರ್ಸನನ್�� �ೂೕಗುವ ಪ�ಣರ್ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ ಅವ�� �ೂಡ�ಾ�� (ಇ�ರ್ 10:19-22),
ಇದಲಲ್� ಅವರನುನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��� �ಾಲು�ಾರರ�ಾನ್� �ಾಡ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ
26:28; ಇ�ರ್ 12:24). 3
1:3 “ತಂ�ಯೂ �ೕವರೂ”– ಎ� 1:3.
“ಕರು�”– �ೕತ 3:5; ಎ� 2:4.
“�ರು� �ೕ�ಸುವದು”– �ೕ�ಾನ 1:13; 3:3-8; ಎ� 2:5; �ಾ�ೂೕಬ 1:18; 1
�ೕ�ಾನ 3:9; 4:7; 5:1.
“�ೕವಕರ�ಾದ ��ೕ�”– �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:24-25; �ೕತ 1:2. ಇ�ಲ್ “��ೕ�” ಎಂದ�
ಎದುರು�ೂೕಡುವದು.
“ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ”– ಮ�ಾತ್ಯ 28:6; ಅ�� 1:3; 2:24; �ೂೕ�ಾ 1:4; 1 �ೂ�ಂಥ
15:12-19. ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳಳ್� �ೂೕ�ದದ್� �ಾ�ಗೂ
ರಕಷ್�ಯ ��ೕ��ೕ ಇರು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. 4
1:4 “�ಾಧಯ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 25:34; ಅ�� 20:32; ಎ� 1:14; �ೂ�ೂ 1:12; ಇ�ರ್
1:14; 6:12; �ಾ�ೂೕಬ 2:5. �ೕವರ ಮಕಕ್ಳು �ಾತರ್�ೕ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ರು� �ೕ�ಸುವ
ಮೂಲಕ �ಾಧಯ್�ಯನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ ಈ �ೂೕಕವನುನ್
�ರಸಕ್�ಸುವವರು �ೕ�ನ �ೂೕಕದ �ಾಧಯ್�ಯನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
19:27-29). �ಟಟ್�ದಲ�ಯ�ಾ�, �ಾಧಯ್� ಎಂದ�, �ೕವ�ೕ ಆ��ಾದ್� (ಆ�
15:1; �ೕತರ್� 16:5; 73:25-26; ಪರ್�ಾ 3:24); ನಂತರ ನಮ� �ೂಡಲು ಆತನು
ಆ���ೂಳುಳ್ವ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗ�ಾ�� (ಪರ್ಕ 21:7).
“ಕ�ಗುಂದದ”– �ಾಧಯ್�ಯು ಈ ಸೃ�ಟ್ಯದಲಲ್, ಲಯ�ಾಗುವದೂ ಅಲಲ್ (1
�ೂ�ಂಥ 15:50,53) ಬದ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗ� ಇರುವಂಥದುದ್ ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ�ಾದದುದ್
ಆ��.
“�ಮ�ಾ� ಇ�ಟ್�”– ಅದನುನ್ �ಾ�ಾದರೂ �ಾಳು�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್
ಕದುದ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬ ಅ�ಾಯ ಇಲಲ್. �ೕವರು ಈ �ಾಧಯ್�ಯನುನ್ ��ಾವ್�ಗ��ಾ�
“�ಾ�ದ್���ಾದ್�” ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾರೂ ಆತನ �ಾಲ��ಂದ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್. ನಂಬುವವ�� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾಧಯ್� ಇರುವದ�ಂದ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
�ಗುವ ಎಲಲ್ವ�ಗಳ �ೕ� �ೖ �ಾಕಲು ಅವರು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು. 5
1:5 “ನಂ���ಂದ �ಾಯು�ಾತ್�”– �ಾಯು�ಾತ್� ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ

�ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ��ಟ� ಪದ�ಾ�ದುದ್, ಅದರ ಅಥರ್ “ಜನರನುನ್ �ೕ�� �ಾಯುವದು” .
ಆತನು �ೕ�ಾ�ೕಶವ್ರ�ಾದ ಕತರ್�ಾ�ದುದ್ ಪರ�ೂೕಕದ �ೖನಯ್�ಲಲ್ವ� ಆತನ ಆ�ೕಶ�ಾಕ್�
�ಾಯು�ತ್�, ಇದಲಲ್� ಆತನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಸಂ�ೖಸಲು ತನನ್ ಶ�ತ್ಯುತ�ಾದ
ದೂತರನುನ್ ಕಳು�ಸು�ಾತ್� (ಇ�ರ್ 1:14; �ೕತರ್� 91:11-12). ಅತನು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್
ಮತುತ್ ಅದೃಶಯ್�ಾ�ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಏಪರ್�ಸು�ಾತ್�
ಆದದ್�ಂದ ಆತನ ��ಾವ್�ಗಳು ಸಂರಕಷ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ಕ�ಯ ತನಕ �ಾ�ಾಡಲಪ್ಡು�ಾತ್�
(�ೕ�ಾನ 6:39; 10:28-29). ಇವ� ಆತನ ಕು�ಾರ�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾರ್ಥರ್��
�ೂ��ರುವ ಉತತ್ರಗ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 17:11-12; �ೂೕ�ಾ 5:9-10; ಇ�ರ್ 7:25).
ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು ನಂಬುವದನುನ್ ��ಲ್�ದ� ಏ�ಾಗುವದು – ಅವರು ತಮಮ್
ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್�ೕ? �ೕವರು “ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ” ಅವ��
ಗು�ಾ��ಾ�ರುವನು. ನಂ��ಯು �ೕವರ ವರ�ಾ�� (ಎ� 2:8; ���ಪ್ 1:29). ಅದು
ಆತನ ಕರದ�ಲ್ರುವ �ಾಧನ�ಾ�ದುದ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಆತ�ೂಂ�� ಸ�ೕವ�ಾದ ಸಂಪಕರ್ದ�ಲ್
ಇ�ಸುತತ್�. ಅದು �ೕವರು ನಮಮ್ �ೕ�ತ�ೂಳ� ಬರ�ಾ�ರುವ ಶ�ತ್ಯುಳಳ್
�ಾಧನ�ಾ��. ಅದು ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ ವರ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕವರು ನಮಮ್�ಲ್ �ೕಜ�
�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್�ಕ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂಂ���ಾಗುತತ್�. ��ಾವ್�ಗ��
ನಂ��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ನಂ��ಯನುನ್ �ೕವಂತ�ಾ��ಸಲು
ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್� (ಲೂಕ 22:31-32). �ಾವ� ಏನು ನಂಬು�ತ್ೕ�, ನಂಬುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದರ
ಆ�ಾರದ �ೕ�� �ಾಯುವ�ಲಲ್ – ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ �ಾಯು�ಾತ್�
(���ಪ್ 1:6; ಇ�ರ್ 12:2), �ಾ��ೕ �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ�, ನಮಮ್ ನಂ�� ಎಡವ��ಾಗಲೂ
ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ �ಾಯು�ಾತ್� ನಂತರ ನಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ ಉ�ಜ್ೕವ�ೂ�ಸು�ಾತ್�.
“ಅಂತಯ್�ಾಲದ�ಲ್ . . . ರಕಷ್�ಯು”– ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಪ �ಾಡ� ಇರುವ ಅಥ�ಾ ಅವರ
ಮನ�ಸ್�ೂಳ� ಸಂ�ೕಹವ� ಪರ್�ೕ�ಸ� ಇರುವ ತನಕ �ಾತರ್ �ೕವರು ಅವರು
�ಾಯುವ�ಲಲ್. ಅವರ ರಕಷ್�ಯು ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾಗುವ ತನಕ �ೕವರು ಅವರನುನ್
�ಾಯು�ಾತ್�. ಇ�ಲ್ �ೕತರ್ನು ರಕಷ್�ಯ ಭ�ಷಯದ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳು ಈ�ಾಗ�ೕ ರಕಷ್� �ೂಂ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 5:24; �ೂೕ�ಾ
8:24; ಎ� 2:5; 2 �� 1:9; �ೕತ 3:5). ಅವರು ರಕಷ್� �ೂಂದು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (1
�ೂ�ಂಥ 1:18; 2 �ೂ�ಂಥ 2:15). ಅವರು ರಕಷ್� �ೂಂದುವರು (�ೂೕ�ಾ 13:11;
���ಪ್ 1:28; ಇ�ರ್ 1:14; 9:28). 6
1:6 “ಹ�ರ್��”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಹ�ರ್ಸುವದು �ಜ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್ನ
ಗುರುತುಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��. ಇದೂ ಸಹ �ೕವರು ತನ� ಸವ್ಂತ�ಾದವ�� �ೂಡುವ

ವರ�ಾ��. ಈ ಹಷರ್ವ� ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು ��ಾನ್�ರು�ಾಗ ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ
ಸವ್�ಾವಗ�ಂದ
�ಾ���ೂಳುಳ್ವ
�ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾದ
ಸಂ�ೂೕಷವಲಲ್.
ಇದು
ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಹಷರ್�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಇದನುನ್ ಅನುಭ��ಲಲ್�ಂದ�, �ಾವ�
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್�ಟ್ಲಲ್ ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು ಬಲ�ಾದ ಪ��ಾ��ಾ��
(�ೕ�ಾನ 15:11; 16:24; 17:13; ಅ�� 5:41; 8:39; 16:34; �ೂೕ�ಾ 5:2-3,11;
14:17; 2 �ೂ�ಂಥ 6:10; 8:2; ಗ�ಾ 5:22; 1 �ಸ 1:6). “ಆ�ೂೕ��” –ಪದವನುನ್
ಗಮ���. ಈ ಪದಗಳು ಆತನು 3 �ೕ �ಾಕಯ್�ಂದ �ೕ�ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
ಹಷರ್ವ� �ಾಲುಕ್ �ಷಯಗ�ಂದ ಬರುತತ್� ಎಂದು ಆತನು �ೕ��ಾದ್�: �ೂಸ ಜನನ
�ೕವವ�ಳಳ್ ��ೕ� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಮುಂ� �ಗುವ �ಾಧಯ್�ಯ �ಳುವ�� ಮತುತ್ �ೕವರ
�ಾಯುವ ಶ�ತ್ಯ ಭರವ�.
“ಸದಯ್�ಕ್”– ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ೕವರ ಹಷರ್ ���ಾಗುವದನುನ್
ಅ�ಡ್ಪ�ಸುವಂಥ �ಲವ� ಅನುಭವಗ��. ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾಪವ� ಒಂದು (�ೕತರ್� 32:3-5;
51:3-4,8,12). ಸಂ�ೕಹವ� ಇ�ೂನ್ಂದು (ಮ�ಾತ್ಯ 14:29-31; ಲೂಕ 24:37-38;
�ಾ�ೂೕಬ 1:6). ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�� ಒಳ�ಾಗುವದು ಮ�ೂತ್ಂದು (ಗ�ಾ 3:1-3;
4:15-17). ಕಷಟ್ಗಳು ಇ�ೂನ್ಂದು (�ೕಬ 3:1-26), ಆದ� ಅವ�ಗಳು �ಾ�ರುವ
ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. ಬಲ�ಾದ ನಂ��ಯುಳಳ್ವರು ಅತಯ್ಂತ ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಕಷಟ್ಗಳ
ಸಮಯದ�ಲ್ಯೂ ಹ�ರ್ಸು�ಾತ್� (ಅ�� 5:41; 2 �ೂ�ಂಥ 12:7-10; �ೂ�ೂ 1:24;
�ಾ�ೂೕಬ 1:12). ಆದದ್�ಂದ ��ಾ� ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷ ಒಂ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ನಮಮ್�ಲ್
ಇರುತತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 6:8-10). ಕಷಟ್ಗಳು “ಸವ್ಲಪ್ �ಾಲ” �ಾತರ್�ೕ ಎಂದು
�ೕ�ರುವದನುನ್ ಗಮ��� (2 �ೂ�ಂಥ 4:17). 7
1:7
ಬಂ�ಾರವನುನ್
�ೂೕ�ಸಲು
ಮತುತ್
ದೃಢಪ�ಸಲು
�ಂ�ಯನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಇ�ೕ �ಾರಣಗ�� ಗಂ�ೕರ�ಾದ
ಕಷಟ್ಗ�� ಒಳಪ�ಸು�ಾತ್�. �ೕತರ್� 66:10-12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ನಂ��ಯು
ಬಂ�ಾರ�ಕ್ಂತಲೂ ಅಮೂಲಯ್�ಾ��. �ಾನವರು ನಂ��ಯನುನ್ �ಲರ್�� ಬಂ�ಾರ ಮತುತ್
ಈ �ೂೕಕದ ಇತ� ��ೕಪಗಳ �ಂ� �ೂೕಗುವದು ದುಃಖದ ಸಂಗ�ಯಲಲ್�ೕ? ನಂ��ಯು
ಅತಯ್ಂತ ಅಮೂಲಯ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಅದು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ತಯ್�ಾದ ��ೕಪಗಳನುನ್
ಒದ�ಸುತತ್�.
“�ೂೕ�ತ�ಾ�”– ಈ ಪದ “ಕಷಟ್” ಎಂಬ �ರ್ೕಕ್ ಪದ �ೂಡುವ ಅಥರ್�ಕ್ಂತಲೂ
ಉತತ್ಮ�ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಕಷಟ್ಗಳು (ವ 6 – ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್
ಪದ�ಕ್ಂತ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ನನ್�ಾ��) �ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ನಂಬು�ತ್ೕ��ೕ ಅಥ�ಾ

�ೕವಲ ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ��ೕ ಅಥ�ಾ ನಂಬು�ತ್ೕ� ಎಂದು �ಾ� �ಾ�ನ�ಲ್
�ಾತರ್�ೕ �ೕಳು�ತ್ೕ��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. �ಾವ� �ೂೕರ�ಾದ ಕಷಟ್ಗಳ
ಸಮಯದ�ಲ್ಯೂ ನಂಬು�ಾತ್ �ೂೕಕದ ಕ�� �ರು��ೂಳಳ್� ಇದದ್�, ನಮಮ್ ನಂ��
ಯ�ಾಥರ್�ಾದದುದ್ ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು�ೕ ಸೂಕತ್�ಾದ ಪ��ಾ��ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ
13:21,23; ಇ�ರ್ 10:32,39 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 8
1:8 “�ರ್ೕ�”– �ೕ�ಾನ 14:15; 21:16; 1 �ೂ�ಂಥ 13:7; 16:22; ಗ�ಾ 5:6 –
ನಂ��ಯು
ಯ�ಾಥರ್�ಾದದುದ್
ಎಂಬದ�ಕ್
ಇ�ಲ್
��ಚ್ನ
�ಾ�ಯನುನ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. �ಜ�ಾದ ನಂ�� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ನ �ರ್ೕ�
�ೂ��ೂ��ಾ� �ಾಗುವಂಥವ�ಗ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್�ಲ್ ಒಂದು ಇಲಲ್�ಂದ�,
ಇ�ೂನ್ಂದು ಇರಲು ಆಗುವ�ಲಲ್.
“ಆತನನುನ್ �ಾಣ�ದದ್ರೂ”– ನಮಮ್ ಕ�ಣ್� �ಾಣ� ಇರುವವನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸಲು ಮತುತ್
ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡಲು �ಾಧಯ್�ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾಧಯ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಕಯ್
ಮತುತ್ ಆತನ ಆತಮ್ನು ನಮ� ಇರುವ�ಂದ, ��ಾವ್�ಗ�� ಆತನ ಪ�ಚಯ�ಾಗುತತ್�.
“ಸಂ�ೂೕಷ”– ವ 6; �� 8:10; �ೕತರ್� 4:7; 16:11; 21:6; 28:7; 43:4; 81:1;
��ಾಯ 12:3; 35:6,10; ಲೂಕ 2:10; �ೕ�ಾನ 16:20-24.
“�ೕಳಲಶಕಯ್�ಾದದುದ್”– “�ವ�ಸಲು ಆಗ� ಇರುವಂಥದುದ್” ಇಂದು ಸಹಜ�ಾ�
ಒ�ಳ್ಯ ಅಥರ್�ಲಲ್. 9
1:9 “�ೂಂದುವದು”– ವ 5. ಈಗಲೂ ಕಷಟ್ಗಳ ನಡು� ��ಾವ್�ಗಳು ನಂತರದ�ಲ್
ಅನುಭ�ಸುವ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ� ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 10
1:10 “ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– ಆತನು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� (ಆ� 20:7 ರ�ಲ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). ಈಗ ��ಾವ್�ಗ��
�ೂ�ಯುವ ಕೃ�ಯ ಬ�ಗ್ ಅವರು ಬ���ಾದ್�. ಅವರ ಬರವ��ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಕು��ಾದ ಪರ್�ಾದ�ಗಳು, �ತರ್ಣಗಳು, �ಧಗಳು ಮತುತ್ ಸಂ�ೕತಗಳು �ಾಗೂ ಆತ�ಂದ
�ೂ�ಯುವ ರಕಷ್�ಯ ಬ�ಗ್ ��ಸುತತ್� (ಲೂಕ 4:17-21; 24:25-27,45-47;
�ೕ�ಾನ 5:39,46; ಇ�ರ್ 8:5; 10:1). 11
1:11 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್ನು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಇದದ್ನು ಮತುತ್
ಅವ��ೕ ಪ��ರ್�ಾ� ಅಥರ್�ಾ�ರದ �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ�ಯುವಂ� ಅವರನುನ್
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ��ದನು. ಅವ�ಗಳನುನ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಸಲು�ಾ�
ಅವರು ತಮಮ್�ೕ ಬರವ��ಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ರು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ
�ೂೕಕ�ಕ್ ಬರುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆತಮ್ನು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್

ಇದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಆತನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವವನುನ್
“ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ” ���ದನು. ಉ�ಾಹರ�� �ೕತರ್ 22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ�� –
1-21 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಶರ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು, 22-31 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಪರ್�ಾವವನುನ್
�ೂೕಡಬಹುದು. ��ಾಯ 53 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ಯೂ ಇದನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��.
1-9 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಶರ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು, 10-12 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಪರ್�ಾವವನುನ್
�ೂೕಡಬಹುದು. ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್�ಾಗಳು ಎರಡೂ ��ಾಯ 52:13-15 ರ�ಲ್
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� �ಾಗೂ ��ಾಯ 54 ರ�ಲ್ ಪರ್�ಾವವ� ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ಇತ�
ಉ�ಾಹರ�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. �ೕವರು ಪರ್�ಾ�ಗ�� �ಮಮ್ ಪರ್�ಾದ�ಗಳು
ನಂತರದ�ಲ್ �ರ�ೕರುವವ�, �ೕವ� ಮುಂ�ನ ಸಂತ�ಯವ��ಾ� ಇವ�ಗಳನುನ್
ಪರ್�ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇರು�� ಎಂದು ಪರ್ಕ��ದನು. ಹ� ಒಡಂಬ��ಯು �ರ್ೖಸತ್ ��ಾವ್�ಗಳ
ಸೂಚ��ಾ� �ೂಡ�ಾ�� (�ೂೕ�ಾ 15:4; 1 �ೂ�ಂಥ 10:11). ಸು�ಾ�ಾರ್ �ೂೕಧಕರು
ಈ ಪರ್ಕ�ಸು�ತ್ರುವ – �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ, ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ ಮತುತ್ ಆ�ೂೕಹಣದ
�ಷಯಗಳ�ನ್ೕ ಅವರು ಪರ್�ಾ��ದರು. ಸು�ಾ�ಾರ್ �ೂೕಧಕ�ಲಲ್ರೂ “ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ
ಕಳು�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ” �ೂೕ�ಸ�ೕಕು – �ೕ�ಾನ 14:16-17;
ಲೂಕ 24:49; ಅ�� 1:4-5,8; 2:1-4.
“�ೕವದೂತರು”– ಆ� 16:7 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳ ರಕಷ್�ಯ �ಾಯರ್ದ�ಲ್
�ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ಆತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ಾಡು�ತ್ರುವ �ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ�
ಅವ�� ಅಥರ್�ಾಗು�ಾತ್ ಇಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೂೕರುತತ್�. �ೕವರು ಅವ�� ಈಗ ಕ�ಸು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� (ಎ� 3:10). ಆದದ್�ಂದ ಈ ರಹಸಯ್ಗಳು ಬಹಳ ಪರ್�ದಧ್�ಾ�ರುವದ�ಂದ
ಅವ�ಗಳನುನ್ ��ಾಚ್� ��ಯಲು ಅವರು ಬಯಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 13
1:13 �ೕವದೂತರು ರಕಷ್�ಯ ಮಹ�ಾದ ಈ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಆಸಕತ್�ಾ��ಾದ್�.
ಈ
ರಕಷ್�ಯನುನ್
�ೂಂ�ರುವವ�ಾದ
�ಾವ�
ಕ��
ಆಸಕತ್�ಾ�ರ�ೕ�ೂೕ? �ಾವ� ನೂತನ ಮನಸುಸ್ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು (�ೂೕ�ಾ 12:2; ಎ�
4:23-24) ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗ�� �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ತುಂ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
�ೕವರು ನಮ� ಪರ್ಕ��ರುವದ�ನ್�ಾಲ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ಾವ� ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾಗ
�ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತವ� ಆ�ೂೕಚ�, �ಾಯ್ನ ಮತುತ್ ಎಚಚ್��ಯ ಅಧಯ್ಯನದ�ಲ್
ಪ�ಶರ್ಮವನುನ್ �ೕಡುತತ್�. �ೕತರ್� 1:2; 119:26-27,34,73 ಇ�ಾಯ್�; ಎ� 1:18;
3:18; ���ಪ್ 1:9-10; �ೂ�ೂ 1:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೕವ� ಮನ�ಸ್ನ ನಡುವನುನ್ ಕ�ಟ್�ೂ�ಳ್�”– ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� ಉದದ್�ಾ�ರುವ
�ಲುವಂ�ಯ ನಡುವನುನ್ ಕ�ಟ್�ೂಳುಳ್ವದು �ರ್��ಾ� �ದಧ್�ಾಗುವದನುನ್

ಸೂ�ಸುತತ್�. ��ಾವ್�ಗಳು �ಾನ�ಕ ಚಟುವ��� �ದಧ್�ಾಗ�ೕಕು.
“ಸವ್ಸಥ್�ತತ್ರು”– ಅಲಂ�ಾ�ಕ�ಾ� �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “ಸವ್�ಯಂತರ್ಣವ�ಳಳ್ವರು”
ಅಥ�ಾ ಬಹುಶಃ “ಸವ್ಸಥ್�ಾದ ಮನ�ಥ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು”.
“ಕೃ�”– �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� ಈ�ಾಗ�ೕ ಕೃ�ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�, ಆದರೂ
ಇನೂನ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಕೃ� �ೂ�ಯುತತ್� (ವ 4; ಎ� 2:7). ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ ನಮಮ್
ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವಂ� ನಮಮ್ನುನ್ ಬಲಪ�ಸುವದರ �ೕ�
��ೕ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಇಡುವದು.
“�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್ಕಟ�”– ವ 7; ಮ�ಾತ್ಯ 24:30; �ೕತ 2:13; ಇ�ರ್ 9:28. 14
1:14 “��ೕಯ�ಾದ ಮಕಕ್ಳು”– ವ 2. �ೕವರು ಇದ�ನ್ೕ ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್� – ವ
2; �ೂೕ�ಾ 6:17-18; 2 �ೂ�ಂಥ 2:9; 2 �ಸ 2:8.
“ಅನುಸ�ಸ�”– �ೂೕ�ಾ 12:2; 8:29.
“ಆ�ಗಳು”– ಅಥ�ಾ “ದು�ಾ�ಗಳು” – ಮ�ಾತ್ಯ 15:19; �ೂೕ�ಾ 1:24; 8:5; ಎ�
2:1-3; ಆ� 8:21.
“ಅ�ಾ�ಗಳು”– �ೕ�ಾನ 15:21; ಅ�� 3:17; 17:30; 1 �ೂ�ಂಥ 15:34; ಎ�
4:18; 1 �� 1:13. 15-16
1:15-16 �ಾಜಕ 20:7; ��ಾಯ 6:3; �ೕ�ಾನ 17:17-19; �ೂೕ�ಾ 6:19,22;
2 �ೂ�ಂಥ 7:1; ಎ� 4:24; ಇ�ರ್ 12:10,14. ಇದು�ೕ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ
ಗು��ಾ�ರ�ೕಕು, ಗು��ಾ��. 15
1:15 “�ಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ ನಡವ��ಯ�ಲ್”– �ಾವ� ನಮಮ್ �ೕ�ತವನುನ್ �ೌ�ಕ ಮತುತ್
ಪ�ಶುದಧ್ ಎಂಬ�ಾ� �ಭ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗಳು �ೕವನಪಯರ್ಂತರ ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ರ�ೕಕು. 17
1:17 “ತಂ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:16 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“ಪಕಷ್�ಾತ�ಲಲ್�”– �ೂೕ�ಾ 12:11; ಎ� 6:9; �ೂ�ೂ 3:25.
“ಪರ್�ಾಸ�ಾಲ”– ವ 1. �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ ಪರ್�ಾ��ಾ�, ಮ��ಂದ ದೂರ
�ೕ�ಸುವದು.
“ಭಯಭ�ತ್”– 2:17; ಆ� 20:11; �ೕಬ 28:28; �ೕತರ್� 34:11-14; 86:11;
90:7-11; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7; ಪರ್ಕ 14:7; 15:4; 19:5 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವ�� ಭ�ತ್�ಂದ ಭಯಪಡುವದು ಮತುತ್ �ೌರ�ಸುವದು �ಾಗೂ
ಸ�ಾಮ್�ಸುವದು, ಆತನನುನ್ ಅವ�ಾನಪ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಆತ�� ಅ�ೌರವ �ೂೕರಲು
�ದರುವದು – ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ ಪರ್�ಾನ �ಾಯರ್ಗ�ಾ��. ಇ�ಲಲ್� �ೂೕದ� ನಮಮ್�ಲ್

�ಜ�ಾದ ಧಮರ್ ಇರುವ�ಲಲ್. ಈ ಭಯ �ಾವ� ದುಷಟ್ತನ�ಂದ ದೂರ ಓಡುವಂ� ಮತುತ್
ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುವಂ� �ಾಗೂ �ೕವ�� �ೕಗಯ್�ಾದ ಆ�ಾಧ�ಯನುನ್
ಸ�ಲ್ಸುವಂ� ನಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇದನುನ್
ಆ�ಾ�ಸ�ಾ�� (2:17; ಪರ್ಕ 14:7). 18
1:18 “�ಡುಗ�”– �ೕತರ್� 78:35; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“ವಯ್ಥರ್�ಾದ ನಡವ��”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬುವ �ದಲು �ಾ�ಲಲ್ರೂ
ವಯ್ಥರ್�ಾದ ನಡವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ದ್ವ� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅ�ಯ�
ಇರುವವರು ಇ�ೕ �ಥ್�ಯ�ಲ್ರುವವ�ಾ��ಾದ್� (ಸತಯ್�ೕದದ �ಳುವ��ಯ
�ೂರ��ರುವವರೂ, �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ ಆ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�). ಪರ್ಸಂ� 1:2; 2:11
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೂೕಕದ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಆಸಕತ್�ಾ�ರುವದು ವಯ್ಥರ್�ಾ��.
ನಮಮ್�ಲ್ �ಾ�ಾದರೂ �ೕವನದ�ಲ್ರುವ ವಯ್ಥರ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್
ಇ�ದ್ೕ��ೕ? �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� �ರು��ೂ�ೂಳ್ೕಣ. ಆತನು ನಮಮ್ �ೕ�ತಗಳನುನ್ ಅಥರ್,
ಉ�ದ್ೕಶ ಮತುತ್ ��ೕ��ಂದ ತುಂ�ಸು�ಾತ್�. 19
1:19 ನಮಮ್ನುನ್ �ಡುಗ� �ಾ� ತನ� ಸವ್ಂತರ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ೕವರು �ೂಟಟ್
ಕರ್ಯವನುನ್ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; 26:28; ಅ�� 20:28;
�ೂೕ�ಾ 3:24-25). ಅದು �ಾತುಗ��ಂತಲೂ ಅಮೂಲಯ್�ಾ��.
“ಕು�ಮ�”– �ೕ�ಾನ 1:29.
“�ಷಕ್ಳಂಕ”– 2:22; ಇ�ರ್ 4:15; 7:26; ��ೕ 12:5; �ಾಜಕ 1:3. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ರಕತ್ ಸು�ಸ� �ೂೕ�ದದ್� �ಾ�ಗೂ ರಕಷ್��ೕ �ಗು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್ (ಇ�ರ್ 9:22). 20
1:20 ಆತನು �ೂೕಕವನುನ್ ಸೃ�ಟ್ಸುವದ�ಕ್ಂತ �ದಲು, �ಾನವರು �ಾಪ�ೂಳ�
�ೕಳುವ �ದಲು, �ಾನವರ ರಕಷ್��ಾ� �ೕವರು �ೕಜ�ಯನುನ್ �ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆ �ೕಜ�ಯ ಪರ್ಮುಖ�ಾ�ದದ್ನು. ಎ� 1:4; ಅ�� 2:23 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 21
1:21 “ಆತನ ಮೂಲಕ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ ಜನರು �ೕ�ಸುವ
�ೕವರ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ಾತ್� ಎಂದು �ೕತರ್ನು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಇಲಲ್� �ೂೕದ� �ಾವ� �ೕವರ�ಲ್ ನಂ�� ಇ�ಟ್�ದ್ೕ� ಎಂದು ಜನರು
ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಆದ� ಅವರು ನಂ�� ಇ�ಟ್ರುವ�ಲಲ್.
“ಆತ�� ಮ�� �ೂಟಟ್ನು”– ಅ�� 2:32-33; 3:13; �ೕ�ಾನ 17:1. �ೕವರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎ�ಬ್�ದದ್�ಂದ �ಾವ� �ಜ�ಾದ �ೕವರ�ಲ್ ನಮಮ್
ನಂ�� �ಾಗೂ ��ೕ�ಯ�ನ್ಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್� – ವ 3. 22

1:22 ಶುದಧ್�ಾ�ರಲು ಮತುತ್ ಶುದಧ್�ೂಳಳ್ಲು ಇರುವ ಒಂ�ೕ �ಾಗರ್ವನುನ್ ಗಮ���
– ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ರುವ �ೕವರ ಸತಯ್�ಕ್ ��ೕಯ�ಾ�ರುವ�ೂಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಾ��.
�ೂೕ�ಾ 6:17-19; �ೕ�ಾನ 8:31-32 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಈ
ಶು�ಧ್ೕಕರಣದ ಫ��ಾಂಶ�ೕ ಯ�ಾಥರ್�ಾದ �ರ್ೕ��ಾ��. �ೕವಜನರ �ೕ� ನಮಮ್
ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಒಂದು�ೕ� �ರ್ೕ� ಇಲಲ್� �ೂೕದ�, ನಮಮ್�ಲ್ �ಜ�ಾದ ಶು�ಧ್ೕಕರಣ,
ರಕಷ್��ಲಲ್ ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ರುವ�ಾ�� (1 �ೕ�ಾನ 3:14; �ೕ�ಾನ 13:34).
��ಾವ್�ಗಳು ಒಬಬ್ರ �ೕ�ೂಬಬ್ರು �ಾವ �ೕ�ಯ �ರ್ೕ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು
ಎಂಬದನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು – �ಷಕ್ಪಟ, ಹೃದಯಪ�ವರ್ಕ ಮತುತ್ ಯ�ಾಥರ್. 23
1:23 “ಪ�ನಜರ್ನಮ್”– ವ 3; �ೕ�ಾನ 1:13. �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� �ಾಶ�ಾಗದಂಥ
�ೕಜ�ಾ��. ಪ�ನಜರ್ನಮ್ವ� ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಡಲಪ್�ಟ್ರುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಮೂಲಕ
ಉಂ�ಾಗುತತ್� (�ಾ�ೂೕಬ 1:18). 24-25
1:24-25 ��ಾಯ 40:6-8. �ೕವರನುನ್ �ಟುಟ್ �ಾನವರು �ಾಡುವ ಅಥ�ಾ
�ಾಡಲು ಮುಂ�ಾಗುವ �ಾವ �ಾಯರ್ಗ�ಗೂ �ಾರ್ಮುಖಯ್� ಇರುವ�ಲಲ್. �ೕವರ �ಾಕಯ್
(ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಮೂಲಕ �ೂಡ�ಾಗುವ �ೂಸ �ೕವನವ�) �ಾಶವ್ತ�ಾ�ರುವದು –
ಮ�ಾತ್ಯ 24:35; 1 �ೕ�ಾನ 2:17.

21
2:1 ಎ� 4:25,29,31; �ೂ�ೂ 3:5-10.
ಈ �ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� ಹ�ಯ
ಸವ್�ಾವದವ�ಗ�ಾ�� ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕವನದ�ಲ್ ಇವ�ಗ�� �ಾವ��ೕ ಅವ�ಾಶ
ಇರ�ಾರದು (ಗ�ಾ 5:19-21). 2
2:2 “ಹಸುಮಕಕ್ಳು”– ಆತನು �ೂಸ ��ಾವ್�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಅಥ�ಾ ��ಯ �ರ್ೖಸತ್ರು ತಮಮ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ�ಲ್
��ಾನ�ಾ� �ಳವ��ಯನುನ್ �ಾಣು�ಾತ್ ಇರುವದ�ಕ್ ಅವರನುನ್ ಗದ�ಸು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು
(1 �ೂ�ಂಥ 3:1-2; ಇ�ರ್ 5:11-14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಅಥ�ಾ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ ನಂತರ �ಾ�ೕ�ಾ�ರು�ವ� ಎಂಬದ�ಕ್ �ೂೕ��ದ� ಈಗ �ಾ�ಲಲ್ರೂ
ಹಸು ಮಕಕ್�ಾ��ದ್ೕ� ಎಂಬದು ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ಾ�ರಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 18:3
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಹಸುಮಕಕ್ಳ ಮೂರು ಗುಣಗಳನುನ್ �ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ
�ಾ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು: ಆ�ಮ್ೕಕ ��ೕಷ�ಯ ಬಯ� ಮುಗಧ್� ಮತುತ್ ಸರಳ� ಮತುತ್
�ೕವರನುನ್ ಆತು�ೂಳುಳ್��. ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ ಹ�ವ� ಇಲಲ್� �ೂೕದ�, �ೕವರ
�ಾಕಯ್ಗಳ ಬಯ� ಇಲಲ್�ಂದ�, ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನ�ಲಲ್ ಎಂಬದ�ಕ್

ಅದು�ೕ ಗುರು�ಾ���ೕ?
“ಶುದಧ್ �ಾಲು”– “ಶುದಧ್” ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್
“ಮ�ನ�ೂಳಳ್�ರುವದು” ಅಥ�ಾ “�ಾ�ಾಗ� ಇರುವದು” (ಶುದಧ್). ನಮ�
ಅವಶಯ್�ಾ�ರುವ �ಾಲು �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ �ೂೕಧ��ಾ��. �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಇದನುನ್
ಬಯಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು, �ೂಸ ��ಾವ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಹ�ಯವರು ಸ�ಾನ�ಾ�ರ�ೕಕು
(�ೕತರ್� 119:40,131).
“����”– ಎ� 4:13-15. 3
- 2:3 �ೕತರ್� 34:8. 4
2:4 “�ೕವವ�ಳಳ್ ಕಲುಲ್”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು. ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವ�ಲಲ್ದ
�ಗರ್ಹಗಳ ಬ�� �ೂೕಗುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವವ�ಳಳ್ ವಯ್�ತ್ಯ ಬ�� �ೂೕಗು�ಾತ್�.
“��ಾಕರ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 21:42; �ಾಕರ್ 8:31; 9:12; ಲೂಕ 17:25; �ೕ�ಾನ
1:11; ಅ�� 4:11.
“ಅಮೂಲಯ್ರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:17. ಮನುಷಯ್ನ ಆ�ೂೕಚ�ಗ��ಂತ �ೕವರ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಎಷುಟ್ �ನನ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. �ಾನವರು �ಾವ�
��ರ್ಸು�ತ್ರುವ ಕಟಟ್ಡ�ಕ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕಗಯ್ನಲಲ್ ಎಂದು �ೕಚ� �ಾಡ�ಲಲ್.
5

2:5 “�ೕವವ�ಳಳ್ ಕಲುಲ್ಗಳು”– �ೕವವ�ಳಳ್ ಕ�ಾಲ್ದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� ಬರುವ
��ಾವ್�ಗಳು �ೕವವ�ಳಳ್ ಕಲುಲ್ಗ�ಾಗು�ಾತ್�. �ಾಕಂದ� �ೕವವ�ಳಳ್ ಕಲುಲ್ “�ೕವವನುನ್
�ೂಡುವ ಆತಮ್�ಾ��ಾದ್�” –(1 �ೂ�ಂಥ 15:45).
“ಮಂ�ರ”– ಎ� 2:19-22; ಇ�ರ್ 3:6; 1 �ೂ�ಂಥ 3:9. �ೕವರು �ಾಸುತ್��ಪ್ ಮತುತ್
��ಾರ್�ಕ�ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ತನನ್ ಮಂ�ರ�ಾಕ್� ಉತತ್ಮ�ಾದ �ೕಜ� �ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮ�ರ�ೕಕು. ಆತ�� ಪರ್��ಂದು ಕಲುಲ್ ಮತುತ್ ಅದು ಎ�ಲ್ ಇರ�ೕಕು
ಎಂಬದು �ೂತುತ್. ಇದಲಲ್� ಆತನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಲವ� ಕಲುಲ್ಗಳನುನ್ ��ದು
ಅವ�ಗಳ �ಾಗದ�ಲ್ �ೕ� ಕಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಇಡು�ಾತ್�. ಆದ� �ೕವರು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಒಂದು �ೖ�ಂದ �ಡವ�ವದು, ಇ�ೂನ್ಂದು �ೖ�ಂದ ಕಟುಟ್ವದನುನ್ �ಾಡುವ�ಲಲ್. ಎ�
2:21 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“�ಾಜಕತವ್”– ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರ ಮಂ�ರ�ಕ್ ಕಟಟ್ಲಪ್ಡುವದು �ಾತರ್ವಲಲ್,
ಅವ�ಲಲ್ರೂ ಆತನ ಮಂ�ರದ�ಲ್ �ೕ� �ಾಡುವ �ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್� – ವ 9; ಪರ್ಕ 1:6;
ಇ�ರ್ 10:19-22. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಮಧಯ್�ಂದ ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ�
�ಾಜಕರನುನ್ ಆ���ೂಳಳ್�ಾಗುವ�ಲಲ್. ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ಾಜಕ�ಾ��ಾದ್�.

ಅ�ೕಘ�ಾದ ಸತಯ್�ೕ�ಂದ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� �ಾವ
�ಷಯ್�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾಗ� �ಾಜಕ�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್.
ಇದಲಲ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸ�� �ಾಯಕ�ಾ� �ೕ��ರುವವರ�ಲ್ಯೂ
�ಾಜ�ೂೕ�ೂಯ್ೕಗವ� �ೕಮಕ�ಾ�ಲಲ್ (ಎ� 4:11; 1 �ೂ�ಂಥ 12:28). ಇದನುನ್
ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂ�ಳ್�.
“ಆ�ಮ್ೕಯ ಯಜಞ್ಗಳು”– �ೂೕ�ಾ 12:1; ಇ�ರ್ 13:15-16. �ಾಜಕರು �ೕವ��
ಏ�ಾದರೂ ಸಮ�ರ್ಸ�ೕಕು. �ಾಜಕ�ಾ�ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ನುನ್, ತಮಮ್
ಸುತ್�ಯನುನ್ ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ರ್ೕ� �ಾಗೂ ದ�ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅ�ರ್ಸ�ೕಕು. 6
2:6 ವಚನ 4; ��ಾಯ 28:16; �ಕಯರ್ 1:4; ಎ� 2:20. 7
2:7 “ಅಮೂಲಯ್”– 1:8. ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�� �ಾತರ್�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅಮೂಲಯ್�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು �ಾತರ್�ೕ ಆತನ �ೌಲಯ್ವನುನ್ ��ಯು�ಾತ್�. ಅವರು
�ಾತರ್�ೕ ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�.
“ಮುಖಯ್�ಾದ ಮೂ�ಗಲುಲ್”– �ೕತರ್� 118:22; ಮ�ಾತ್ಯ 21:42; ಅ�� 4:11. 8
2:8 ��ಾಯ 8:14; �ೂೕ�ಾ 9:33. �ೕವರ ಸತಯ್�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗಲು ಬಯಸ�
ಇರುವವರು ಸತಯ್�ಕ್ ಎಡವ��ಾತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ ಆ ಸತಯ್�ಾ��ಾದ್� (ಲೂಕ 2:34).
ಆತನ ಬಯಸುವವರು ಎ�ದ್ೕಳುವರು; ಬಯಸ� ಇರುವವರು �ದುದ್�ೂೕಗುವರು.
“ಅದ�ಾಕ್��ೕ �ೕಮಕ�ಾ��ಾದ್�”– �ೕತರ್ನು ಬಹುಶಃ �ಹೂದಯ್ರು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ��ದದ್ನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್
ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು ಇದನುನ್ ಕ�ಸಲು �ೕತರ್� ಮತುತ್ ��ಾಯ ಪ�ಸತ್ಕದ
ವಚನಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ಈ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ ��ಚ್ನ �ಾ���ಾ� �ೂೕ�ಾ
9-11 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ �ೂೕಟ್ಸ್ ಮತುತ್ ��ೕಷ�ಾ� �ೂೕ�ಾ 9:14-24,30-33;
11:7-12,22-32 �ೂೕ��. 9
2:9 “ಆದು�ೂಂಡವರು”– ಎ� 1:4,11; �ೕ�ಾನ 15:16.
“�ಾಜವಂಶಸಥ್�ಾದ �ಾಜಕರು”– ವ 5. ಈ ಪದಗಳು �ಾಜ�� ಮತುತ್ �ಾಜನ
�ೕ�ಯ�ಲ್ರುವವ�� ಅಥ�ಾ �ಾಜಯ್ವನುನ್ �ಾಥ್�ಸುವ �ಾಜಕತವ್ (ಪರ್ಕ 5:10) ಅಥ�ಾ
�ಾಜಕ�ಲಲ್ರೂ �ಾಜ�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಸೂ�ಸುವ �ಾಜಕತವ್�ಾ��.
“�ೕಸ�ಾದ ಜ�ಾಂಗ”– ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಇತ� ಎ�ಾಲ್ ಜನಗ�ಂದ
�ೕಪರ್�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ ಮತುತ್ �ೕವ��ಾ� ಪರ್��ಠ್�ೂಂ�ರುವ ಜ�ಾಂಗ. ��ೕ 19:5-6;
�ೕ�ಾನ 17:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕತರ್ನು ಸ�ಯನುನ್ “�ೂಸ
ಇ�ಾರ್�ೕಲ್” ಅಥ�ಾ “ಆ�ಮ್ೕಕ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್” ಎಂದು ಕ��ಲಲ್. ಅವನು �ಹೂದಯ್

��ಾವ್�ಗ�� ಬ���ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ��ದವರು, ಅವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
ಜ�ಾಂಗವಲಲ್ ಆದರೂ ಅವರು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ �ಜ�ಾದ ಗುಂ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರು ಹ�ಯ
ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗ�ೂಂ�� ತನನ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಮು���ಾದ್� ಎಂದು �ೕತರ್ನು
�ೕಳು�ಾತ್ ಇಲಲ್ (ಅ�� 1:6-7 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ
�ಾವ ಗರ್ಂಥಕತರ್ನೂ ಸ�ಯನುನ್ �ೂಸ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಎಂದು ಕ��ಲಲ್, ಅವರು
ಕ��ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ �ಾವ� ಕ�ಯ�ಾರದು. ಅನಯ್�ಾ�ದದ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
ಗುಂ�� �ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 11; ಎ� 2:11-19 �ೂೕ��.
“�ೕವರ ಪರ್�”– ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಹಲ�ಾರು ಅಥರ್ಗಳನುನ್
�ೂಡುತತ್� – “ಸುರ�ತ�ಾ�ರುವದು” ಅಥ�ಾ “ಸಂ�ಾ���ೂಳುಳ್ವದು” ಅಥ�ಾ
“�ೂಂದುವದು” (ಆದ� ಈಗ �ಾವ� �ೂಡುವ ಅಥರ್�ಕ್ಂತ “��ಷಠ್ವಲಲ್” – ���).
“ಗು�ಾ�ಶಯಗಳು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ ಗುಣಲಕಷ್ಣ, ಒ�ಳ್ೕತನ, �ರ್ೕಷಠ್�, ಅಂದ�
�ೂಗ��� ಅಹರ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು. ���ಪ್ 4:8; ಮತುತ್ 2 �ೕತರ್ 1:3,5 �ೂೕ��,
ಅವ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಇ�ೕ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. �ಹೂದಯ್ �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ರ�
ಅಥ�ಾ ಅನಯ್�ಾ�ರ�, ಒಬಬ್�ೕ �ಜ �ೕವರ �ರ್ೕಷಠ್� ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ೕತನವನುನ್
ಪರ್ಕ�ಸುವದು ಈಗ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಜ�ಾ�ಾದ್�� �ಾಗೂ ಕತರ್ವಯ್�ಾ��. �ಾವ�
ನಮಮ್ ಮ��ಯನನ್ಲಲ್ ಆತನ ಮ��ಯನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. �ಾವ�
ನಮಮ್ ಒ�ಳ್ೕತನವನನ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆತನ ಒ�ಳ್ೕತನವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು
(�ೕತರ್� 40:10; 71:16; ��ಾಯ 42:12; 43:7; ಎ� 1:6,12,14).
“ತನನ್ . . . �ಳಕು”– ಅ�� 26:18; 2 �ೂ�ಂಥ 4:6; ಎ� 5:8; �ೂ�ೂ 1:13; 1
�ೕ�ಾನ 1:5-7. 10
2:10 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವ �ದಲು ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� �ಹೂದಯ್ರು
ಮತುತ್ ಅನಯ್ರು �ೕವರ ಆ�ಮ್ೕಕ ಜನ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದು ಸತಯ್�ಾ�� – �ೂೕ�ೕಯ
1:9-10; 2:23; �ೂೕ�ಾ 9:24-26; ಎ� 2:11-12. ಜನರನುನ್ ಕತತ್��ಂದ �ಳ��
ಕ�ಯುವ ಮೂಲಕ �ೕವರು ಶುದಧ್�ಾದ ಕರು�ಯನುನ್ �ೂೕಪರ್���ಾದ್� (�ೕತ 3:5).
11

2:11 “ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– 1:17 – ಈಗ ತಮಮ್ �ಜ�ಾದ ಮ��ಂದ ಅಂದ�
ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ದೂರ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇರುವವರು.
“�ಾ�ೕ�ಕ ಅ��ಾ�ಗಳು”– 1:14. ಇ�ಲಲ್ವ� ಈ �ೂೕಕದವ�ಗ�ಾ�ದುದ್,
�ಾನವನ�ಲ್ರುವ
�ಾಪದ
ಸವ್�ಾವಗ�ಾ��.
��ಾವ್�ಗಳು
ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್
�ೕ�ದವ�ಾ��ಾದ್�.

“ಯುದಧ್”– ��ಾವ್�ಗ�� �ರುದಧ್�ಾ� ನ�ಯು�ತ್ರುವ ಈ �ೂೕ�ಾಟದ�ಲ್ �ಟಟ್
�ಾಯರ್ಗಳ ಬಯ� �ೖ�ಾನನು ಉಪ�ೕ�ಸುವ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�� (ಎ�
6:11-12). �ಟಟ್ ಬಯ�ಗಳು ನಮಮ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವನುನ್ �ಾಳು�ಾ�
�ಾಯ�ಾಡುವಂಥ ಕ�ತ್ಗ�ಾ��, ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವರು �ಾಗೂ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ
ಆ�ೂೕಚ�ಗ�ಂದ ದೂರ�ಾಡುವಂಥ ಅ�ನ್�ಾಣಗ�ಾ��. ಗುಂಡುಗಳು �ೕಹ�ಕ್
ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ�ರುವ �ಾ��ೕ ಅವ�ಗಳು ನಮಮ್ ಆತಮ್ಗ�� ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ��
�ಾಕಂದ� ಅವ� ನಮ� �ಾಯಗಳನುನ್ �ಾಡುತತ್� �ಾಗೂ �ಚುಚ್ �ೕದ� ಮತುತ್
ಶರ್�ಗಳನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್�. �ಾವ� ಅವ�ಗ�� ಒಳ�ಾಗ �ಾರದು ಅಥ�ಾ ನಮಮ್
ಹೃದಯದ�ಲ್ ಅವ�ಗ�� ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರದು. “ದೂರ�ಾ�ರ�ೕಕು” ಎಂಬ ಆ�,
�ೕವರ ಕೃ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾವ� ದೂರ�ರಬಹುದು ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ಟಟ್
ಬಯ�ಗ�ಂದ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ದೂರ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ�ೕ ನಮಮ್ ಗು��ಾ�ರ�ೕಕು.
ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗಳ�ಲ್ ��ಸಲು �ಟಟ್ ಬಯ�ಗ�� ಅನುಮ�ಸುವ�ಾದ�,
ಅವ�
ತಮಮ್
�ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್
�ೂೕಪರ್�ಸುತತ್�
ಮತುತ್
ಅವ�ಗಳನುನ್
�ೕ���ೂಳುಳ್ವ�ೕ�ೂೕ ಸುಲಭ ಆದ� ��ದು�ಾಕುವದು ಬಹಳ ಕಷಟ್ ಎಂದು ನಮ�
ದೃಢ�ಾ� ಮನವ���ಾಗುತತ್�. �ಟಟ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗ�ಂದ ದೂರ�ರುವದು �ಾನದ
�ಾಗರ್�ಾ��, �ೕವರು ನಮ� ಕ�ಸುವ �ಾಗರ್�ಾ��. ಮತುತ್ ಅದು ��ಾವ್�ಯ ಆ�ಕ್
ಮತುತ್ �ತತ್ವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್� – ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗಳ�ಲ್ ಅವ�ಗ�� ಅವ�ಾಶ
�ೂಡ�ರುವ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ �ಾವ� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. 12
- 2:12 ಮ�ಾತ್ಯ 5:16 �ೂೕ��.
“�ೕಗಯ್�ಾ�ರ�”–
�ರ್ೕಕ್
ಪದದ
ಅಥರ್ಗಳು
“ಸುಂದರ�ಾ�ರ�”,
“��ಚ್��ಾ�ರ�”,
“�ೂಗ���
ಅಹರ್�ಾ�ರ�”,
“�ಾನಯ್�ಾ�ರ�”,
“ಆಕಷರ್ಕ�ಾ�ರ�”, “ಉತತ್ಮ�ಾ�ರ�” ಎಂ�ಾ��.
“�ಮ� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವವರು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವವರು
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಂ�ಸಲು ಬಯಸು�ಾತ್�, ಅವರ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ತಪ�ಪ್ ಹುಡುಕಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೂಸ ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ ಹುಡುಕು�ಾತ್�. ಇತರರು ನಮಮ್ನುನ್
ದೂ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� ಉತತ್ಮ�ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸ�ೕಕು ಎಂಬದ�ಕ್ ಅದು�ೕ
�ರ್ೕರ��ಾ�ರ�ೕಕು. ಆ �ೕಡು ನಮ� ಅನುಕೂಲಕರ�ಾ� �ಾಯರ್�ಾಡುತತ್�.
“ರಕಷ್�ಯ �ನದ�ಲ್”– ಇದು ಆ�ೕ�ಾರ್ದ ಅಥ�ಾ �ೕವರ �ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯ
��ೕಷ�ಾದ ಸಮಯವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 13-14
- 2:13-14 �ೂೕ�ಾ 13:1-5. 15

2:15 “ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಡುವದು”– �ಾದಗ�ಂದ �ಾ�ಸಲು ಆಗ� ಇರುವದನುನ್
ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ �ಾ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ
ಅತುಯ್ತತ್ಮ�ಾದ �ಾದಗಳ�ಲ್ ಒಂದು �ಾವ��ಂದ� ಅದನುನ್ ನಂಬುವವರ ಬದ�ಾದ
ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ �ೕ�ತ�ಾ��.
“��ಯ�”– 1:14; 2 �ೕತರ್ 3:16. ಅವರು ��ಯ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು, ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್
ಮತುತ್ ಜನರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಅವ�� �ಜ�ಾದ �ೕವರು �ಾರು
ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 15:21; ಎ� 4:17-18).
“ಮೂಢಜನರು”– �ೂೕ�ಾ 1:21-22. 16
- 2:16 ಗ�ಾ 5:13; ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾ 6:15-18 �ೂೕ��. 17
2:17 “ಎಲಲ್ರನೂನ್”– ಬಡವರು ಅಥ�ಾ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರು, ಪರ್�ದಧ್ರು ಅಥ�ಾ
�ಾ�ಾನಯ್ರು, ��ಾಯ್ವಂತರು ಅಥ�ಾ ಅ��ಾಯ್ವಂತರು. �ಾ�ರ್ಕ ಗವರ್, ಧ�ಾರ್ಂದ�
ಮತುತ್ ಉನನ್ತರು ಎಂಬ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ಖಂ�ಸ�ೕಕು. ��ಾವ್�ಗಳು �ಾರನೂನ್
ಕ�ಗ�ಸ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಅಲಪ್ರು ಎಂದು ಎ�ಸ�ಾರದು. �ೂೕ�ಾ 12:10; �ಾ�ೂೕಬ
2:1-4,9; 1 �ೂ�ಂಥ 12:14-26; ಅ�� 6:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೕವ�� ಭಯಪ��”– 1:17 ರ�ಲ್ ವಚನಗಳನುನ್ �ೂೕ��. ಇದು �ೕವರನುನ್
�ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ ಆ�ಯಂ��ೕ ದೃಢಯ�ಯುಳಳ್ ಆ��ಾ�ದುದ್ ��ಾವ್�ಗ��
�ೂಡ�ಾ��. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ�, ಭ�ತ್ಯುಳಳ್ ಭಯ, �ೌರವ ಮತುತ್ �ೕವರ
ಪರ್�ಾವ, �ೕವರ �ರ್ೕ��ಂ�� �ೂ��ೂ��ಾ� �ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಇವ�ಗಳನುನ್
�ೕಪರ್�ಸಲು
ಆಗುವ�ಲಲ್.
ಒಂದು�ೕ�
ಈ
�ಷಯದ�ಲ್
�ಾವ�
�ೂರ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್�, �ೕತರ್� 86:11 ರ�ಲ್ �ಾ�ೕದನು �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದಂ� �ಾವ�
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ�ೕಕು.
“ಅರಸನನುನ್ ಸ�ಾಮ್���”– �ೂೕ�ಾ 13:1-7 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 18
2:18 “�ೕವಕ�ೕ”– ಎ� 6:5-8; �ೂ�ೂ 3:22-24. 19
2:19 “�ಾಲ್ಘಯ್”– �ೕವ�ೕ ಅಂಥವರನುನ್ �ೂಗಳು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಸ�ಾಮ್�ಸು�ಾತ್�. 20
2:20 4:15-16 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಾ�ಮ್�ಂ�ರುವದು”–
�ೂೕಪ
�ಾ��ೂಳಳ್�
ಇರುವದು,
�ೕಡು
�ೕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಬಯಸ� ಇರುವದು. 21
2:21 “ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್�”– �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ತನನ್ ��ೕಷ ಜನ�ಾ�ರಲು ಕ��ಾಗ,
ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗ��ಾ� �ಾ�ಪಡುವದು ಆ ಕ�ಯಲಪ್ಡು��ಯ �ಾಗ�ಾ��. ಒ�ಳ್ಯ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ� �ಾ� ಅನುಭ��ದ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಉತತ್ಮ�ಾದ

�ಾದ��ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಟಟ್� �ೕ� ಏನನೂನ್ �ಾಡ�ಲಲ್,
ಆದರೂ ನ�ಮ್ಲಲ್��ಂತ ಬಹಳ�ಾ� ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ��ದನು.
“�ಾದ�, ಅನುಸರ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:19; 8:22; 16:24; 19:21; ಲೂಕ 9:23;
�ೕ�ಾನ 1:43; 10:4,27; 12:26; �ೂೕ�ಾ 15:5; 1 �ೂ�ಂಥ 11:1. �ಾವ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ����ಟ್�ದ್ೕ� ಎಂದು �ೕ�ಸುವವರು ಆತನ �ಾದ�ಯನುನ್
ಅನುಸರ� �ಾಡ� ಇದದ್� ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ �ೕಸ �ಾ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. 22
- 2:22 ��ಾಯ 53:9; ಮ�ಾತ್ಯ 27:23; �ೕ�ಾನ 8:46; 19:4; 2 �ೂ�ಂಥ
5:21; ಇ�ರ್ 4:15; 7:26. 23
2:23 ��ಾಯ 53:7; ಮ�ಾತ್ಯ 26:63; 27:12-14; ಲೂಕ 23:8-9. �ಾವ� ಇ�ೕ
�ೕ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. “�ೕ��ಂದ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ �ೂಡುವವನು” �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ
ಆ��ಾದ್�. 24
2:24 ನಮ� ಬದ�ಾ� ನಮಮ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ��ದನು
ಎಂಬ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ೕ��ಯನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಈ ವಚನದ�ಲ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು.
�ಾ��ೕ 3:18; ��ಾಯ 53:5; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; �ೕ�ಾನ 1:29; 10:11,14;
�ೂೕ�ಾ 3:25; 2 �ೂ�ಂಥ 5:14,21; ಇ�ರ್ 9:28 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶರ್�ಗಳು
ಮತುತ್ ಮರಣದ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕ��. �ೂೕ�ಾ 14:9; 2 �ೂ�ಂಥ 5:15
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಾಪದ �ಾ�� �ಾಯುವದು”– �ೂೕ�ಾ 6:10-14; ಗ�ಾ 2:20; 5:24; �ೂ�ೂ
3:5.
“�ೕ�ವಂತ�ಾ� �ೕ�ಸುವದು”– �ೂೕ�ಾ 6:18-19; 14:19,21; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21;
ಎ� 4:24; ���ಪ್ 1:11; 1 �� 6:11.
“ಗುಣ�ಾ�ತು”– ��ಾಯ 53:5. �ಾಪಗಳು ನಮಮ್ದು, ಆದ� ನಮಮ್ನುನ್
ಗುಣಪ�ಸಲು ಆತನು ��ಯನುನ್ ಅನುಭ��ದನು. 25
2:25 “�ಾ�ತಪ�ಪ್ವದು”– ��ಾಯ 53:6.
“ಕುರುಬನು”– 5:4; �ೕ�ಾನ 10:1-18.
“ಅಧಯ್ಕಷ್ನು”– ಅ�� 20:28; ���ಪ್ 1:1; �ೕತ 1:7 ರ�ಲ್ ಸ�ಯ ��ಯ�� ಇ�ೕ
ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ೕ ಕುರುಬ�ಾ�ರುವಂ��ೕ ಪರ್�ಾನ
ಅಧಯ್ಕಷ್ನೂ ಆ��ಾದ್�, ಈ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಆತನ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಇ�.
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3:1 “ಅ�ೕನ�ಾ��”– ಎ� 5:22-24.
“�ೕವರ �ಾಕಯ್”– �ೕವರ �ಾಕಯ್, ��ೕಷ�ಾ� ಸು�ಾ�ರ್.
“ಸ�ಾಮ್ಗರ್”– �ರ್ಸತ್ನ ಸ�ಾಮ್ಗರ್. 1 �ೂ�ಂಥ 7:16 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 2
3:2 “�ಮರ್ಲ� . . . ಮತುತ್ ಭಯಭ�ತ್”– ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾತುಕ�ಗಳು, ಎ�ಾಲ್
�ೕ�ಯ �ಾದಗಳು �ಫಲ�ಾದರೂ ಇವ� ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ ಗಂಡಂ�ರನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಕ�� ನ�ಸುತತ್�. �ಜ�ಾ� �ೕಳು�ಾದ� ಒಂದು�ೕ� �ಂಡ�ಯರು ತಮಮ್ ಗಂಡಂ���
�ೂೕ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದ� ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ ಬದಲು
ಆತ�ಂದ ��ಾಚ್� ದೂರ �ೂೕಗು�ಾತ್�. 3-4
3:3-4 ��ಾಯ 3:16-23; 1 �� 2:9-10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ��ೕಯರು
ಜ���ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಂದ ತಮಮ್ ಗಂಡಂ�ರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� ನ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್
ಆದ� ತಮಮ್ ಹೃದಯವನುನ್ ಸ�ಪ���ೂಂಡ� �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�; ಬಂ�ಾರ�ಂದ
ಆಗುವ�ಲಲ್ ಆದ� �ೖ�ೕಕ��ಂದ �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�; �ೂರ� �ಾ�ಸುವ ವಸ�ಗ�ಂದ
ಆಗುವ�ಲಲ್ ಆದ� ಆಂತಯರ್ ಕೃ��ಂದ �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. ಆಂತಯರ್ದ�ಲ್ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೌಂದಯರ್ವ� �ಾಹಯ್ದ �ೌಂದಯರ್�ಕ್ಂತಲೂ �ಚುಚ್ ಉತತ್ಮ�ಾದ�ಾದ್��. ಮತುತ್
ಆಂತಯರ್ದ �ೌಂದಯರ್ವ� ಎಂ�ಗೂ ಕ�ಗುಂದುವ�ಲಲ್. �ಾ�ೂೕ 31:10-31 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ��ೕಯರು ��ಚ್ನ ಸಂ�ಯ್ಯ�ಲ್ ಆಂತಯರ್ದ �ೌಂದಯರ್ವನುನ್
ಬಯಸುವವ�ಾ� ಅದರ�ಲ್ ಆಸಕತ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಂ�ದದ್� ಸ�ಗಳು ಮತುತ್ �ೂೕಕವ�
ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಸಥ್ಳಗ�ಾ�ರು�ಾತ್ ಇದದ್ವ�. 5-6
3:5-6 ಪ�ಶುದಧ್�, �ೕವರ �ೕ�ನ ��ೕ� ಮತುತ್ ಅ�ೕನ�ಾಗುವ ಮನಸುಸ್ �ೕವರು
ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವ ��ೕಯರ�ಲ್ �ೂೕಡ ಬಯಸುವ �ೌಂದಯರ್ದ
ಗುರುತುಗ�ಾ��. 6
3:6 “�ಾರಳು”– ಆ� 18:12.
“ಕು�ಾ�ರ್ಯರು”– ಅಬರ್�ಾಮನು ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�� ತಂ��ಾ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ
4:16). ತಮಮ್ ಗಂಡಂ��� ಅ�ೕನ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವ
��ೕಯ�ಲಲ್�� �ಾರಳು “�ಾ��ಾ��ಾದ್�”. 7
3:7 ಎ� 5:25,28; �ೂ�ೂ 3:19.
ಆತನು �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ರುವ ಗಂಡಂ���
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
“��ೕಕ”– ಗಂಡಂ�ರು ತಮಮ್ �ಂಡ�ಯರ ಸಮ�ಯ್ಗಳು, ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್
ಬಲ�ೕನ�ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು �ಾಗೂ ಅವ�ಗ�� ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡ�
ಅವರನುನ್ �ೌರ�ಸ�ೕಕು.

“ಬಲ�ೕನ”– ��ೕಯರು �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� ಬಲ�ೕನ�ೕ �ೂರತು �ಾನ�ಕ�ಾ�
ಬಲ�ೕನರಲಲ್ (ಆದರೂ ಅವರು ತಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ� ಮತುತ್ �ಾವ�ಾತಮ್ಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್
�ನನ್�ಾ��ಾದ್�). ಅವರ �ಾಥ್ನವ� ಬಲ�ೕನ�ಾದ�ಾದ್�� – ಅವ�ೕ ಅ�ೕನ�ಾ� ಮತುತ್
��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.
“�ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ಅ�ಡ್�ಾಗುವ�ಲಲ್”– ಒಂದು�ೕ� ಮದು��ಾ�ರುವ ದಂಪ�ಗಳು
ತಮಮ್
�ಾರ್ಥರ್�ಗ��
ಉತತ್ರ
�ಗ�ೕ�ಂದು
ಬಯಸುವ�ಾದ�,
ಅವರು
ಒಬಬ್�ೂಂ��ೂಬಬ್ರು
�ಾವ
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�
ಎಂಬ
�ಷಯದ�ಲ್
ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ತನನ್ �ಂಡ��ಂ�� �ಟಟ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ
ಗಂಡನ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ �ೕವರು ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್� �ಾ��ೕ ತಮಮ್ ಗಂಡ��
ಅ�ೕನ�ಾಗಲು ��ಾಕ�ಸುವ �ಂಡ�ಯಂ�ರು �ಾಡುವ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ �ೕವರು
��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�. 8-9
- 3:8-9 �ೂೕ�ಾ 12:9-17; ಎ� 4:2-3,32; ���ಪ್ 2:2-3; �ೂ�ೂ 3:12-14;
ಲೂಕ 6:28; �ೕ�ಾನ 13:34; 1 �ಸ 5:15. 9
3:9 “ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ �ಾಧಯ್�ಾ� �ೂಂದು��”– 1:3-5; ಗ�ಾ 3:14; ಎ� 1:3.
�ೕವರು ನಮಮ್ �ೕ� ಸು�ಯ�ಾಡುವ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳ ದೃ�ಟ್�ೂೕನದ�ಲ್ ಮತುತ್
ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ನಮ� �ೂ�ಯುವ ಎ�ಾಲ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳ �ಷಯದ�ಲ್, �ಾವ� �ವ್ೕಷ
�ಾ�ಸುವ ಬದಲು ಇತರರನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸಲು �ದಧ್�ಾ�ರ�ೕಕು. 10-12
3:10-12 �ೕತರ್� 34:12-16. �ೕವರು ನಮ� 8,9 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಾ�
�ಾವ� �ೕ�ಸ� �ೂೕದ�, ಒ�ಳ್ಯ �ನಗ�� ಬದ�ಾ� �ಟಟ್ �ನಗಳನುನ್ �ೂೕಡುವಂ�
�ಾಡು�ಾತ್� �ಾಗೂ ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ಉತತ್ರ �ೂಡುವ ಬದಲು ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�
�ೕ���ೂಳುಳ್ವದ�ನ್ೕ ��ಲ್ಸು�ಾತ್�. 13
3:13 �ೂೕ�ಾ 13:3. ಅ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹ ಕರು�ಯುಳಳ್ ಮತುತ್ ದ�ಯುಳಳ್
ಸವ್�ಾವಗಳು, �ಾಪಗ�� ಬದ�ಾ� ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು, �ಟಟ್ �ಾಯರ್ಗ�� ಬದ�ಾ�
ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಗುರು���ೂಳುಳ್�ಾತ್� �ಾಗೂ �ಾಲ್�ಸು�ಾತ್�. 14
3:14 ಆದ� ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗ��ಾ� �ಾ�ಾಗಲು ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವದು ಈ
�ೕ�ಯ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾದ ಸಂಗ��ಾ�� – 2:19-20; 4:12-13. ಒಂದು�ೕ�
�ೕ�ೕ ಆಗು�ಾತ್ ಇರುವ�ಾದ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾತ್ಯ 5:10-12 ರ�ಲ್
�ೕ�ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾವ� �ನಪ� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು.
“�ದರ�ೕ��”– ��ಾಯ 8:12. ಮ�ಾತ್ಯ 10:26,28,31; �ೕ�ಾನ 14:27
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 15

3:15 “ಕತರ್ನನುನ್ ಪರ್��ಠ್ಪ���”– ಇ�ಲ್ ಪರ್��ಠ್ಪ��� ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವ
ಪದವನುನ್ �ೂೕ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ಾವ� ಆ�ಾ�ಸಲು, ಘನಪ�ಸಲು ಮತುತ್
��ೕಯ�ಾಗಲು ಕತರ್ನನುನ್ ಎಲಲ್�ಂದ ಪರ್��ಠ್ಸ�ೕಕು. �ಾವ� ಮನಪ�ವರ್ಕ�ಾ�,
�ತತ್ಪ�ವರ್ಕ�ಾ�, ಸತತ�ಾ� ಆತನನುನ್ ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ ಕತರ್ನ�ಾನ್�
�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು.
“�ಾ�ಾಗಲೂ �ದಧ್�ಾ�ರ�ೕಕು”– ಎ� 5:15-16. �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾ�
��ಾವ್�ಗ�ಾ��ದ್ೕ� ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ನಮ� �ಾ� ��ೕ��� ಎಂಬದು ನಮ�
�ೂ�ತ್ರ�ೕಕು �ಾಗೂ �ಾವ� ಇವ�ಗಳನುನ್ ಇತರ�� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಅಥರ್�ಾಗುವ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ೕಳಲು ಶಕತ್�ಾ�ರ�ೕಕು. 16
3:16 “ಮನ�ಾಸ್�”– ಅ�� 23:1; 24:16; 2 �ೂ�ಂಥ 1:12; 1 �� 1:5,19; 3:9.
“�ಾ��ಪಡುವರು”– 2:15. 17
- 3:17 2:20; 4:15-16 �ೂೕ��. . 18
- 3:18 2:24 �ೂೕ��.
“�ಾ�ಪಟಟ್ನು”– 2:21; 4:1.
“ಒಂ�ೕ �ಾ�”– �ೕ�ಾನ 19:30; ಇ�ರ್ 9:25-28; 10:10.
“�ೕ�ವಂತನು”– ಲೂಕ 23:47; ಅ�� 3:14; 7:52; 22:14; 1 �ೕ�ಾನ 2:1.
“ಅ�ೕ�ವಂತರು”– �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಅ�ೕ�ವಂತ�ಾ��ದ್ೕ� (�ೂೕ�ಾ
1:29-32; 3:9-20,23). �ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ �ಾನವ��ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�
ಅನುಭ��ದದ್ರ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ೂೕ��. ಜನರನುನ್ �ೕವರ ಬ�� ನ�ಸಲು ಆತನು �ಾ�
ಅನುಭ��ದನು. ಎ� 2:13,18; ಇ�ರ್ 10:19-22; �ೕ�ಾನ 14:6 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.
“ಸತತ್ನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 16:21; 27:50,58-60; �ಾಕರ್ 15:43-45; �ೕ�ಾನ
19:32-34; 1 �ೂ�ಂಥ 15:3.
“ಬದುಕುವವ�ಾದನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 28:6; �ೂೕ�ಾ 1:4.
“ಆತಮ್”– �ೕವ�ಾತಮ್ (�ೕ�ಾನ 14:16-17; ಮ�ಾತ್ಯ 3:16). 19-22
3:19-22 ಈ ವಚನ�ಾಗವ� ಅಸಪ್ಷಟ್�ಾ�� ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಕರ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ತನನ್ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ಆ�ೂೕಹಣ�ಾಗುವ ಸಮಯದ ನಡು� ಎ�ೂಲ್ೕ
�ೂೕ� ��ಮ�ಯ�ಲ್ದದ್ ಆತಮ್ಗ�� ಸು�ಾ�ರ್ �ಾ�ದನು ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
�ೕತರ್ನು “ಆತಮ್ಗಳು” ಅಥ�ಾ “��ಮ�” ಅಥ�ಾ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅ�ಲ್� �ೂೕದನು
ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ವನುನ್ ���ಲಲ್. �ಲವರು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್ವ� �ೂೕಹನ�ಲ್ದುದ್ ಆ�ನ �ಾಲದವ�� �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇತುತ್, ಆದ�
ಇದು 19 �ೕ ವಚನದ ಪದಗಳನುನ್ ಕ�ಗ�ಸುವಂ� �ಾಡುತತ್�. 19
3:19 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ ನಂತರ ಎ�ಲ್� �ೂೕದನು? “ಅ��ಸತ್ಲರ ��ಾವ್ಸ
ಪರ್�ಾಣ” ಎಂಬ ನಂ��ಯ ಸೂತರ್ದ�ಲ್ರುವ �ೕ��ಯ�ಲ್ ಇರುವ �ಲವ� �ಾಲುಗಳು
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�: “ಆತನು ನರಕ�ಕ್ �ೂೕದನು”. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಯನುನ್
ಅನುಭ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ನರಕ�ಕ್ �ೂೕಗ�ಲಲ್. ಆತನ ಶರ್�ಗ�ಲಲ್ವ� �ಲು�ಯ
�ೕ�ಯೂ �ೂ��ಾದವ� (�ೕ�ಾನ 19:30). ಆದ� ಆತನು �ಾಯುವವರು �ೂೕಗುವ
ಕ�ಣ್� �ಾಣದ ರಂಗ�ಾ�ರುವ, ಇ�ರ್ಯ �ಾ�ಯ�ಲ್ “��ೕಲ್” ಎಂದು ಕ�ಯುವ
ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೂೕದನು (ಎ� 4:9; �ೕತರ್� 16:10).
“�ಾ�ದನು”– (ಇ�ಾಂಜ��ೂ) ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರುವದು ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುವ
�ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ �ೕತರ್ನು ಇ�ಲ್ �ೕ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಸು�ದ್ಯನುನ್ (�ರು�ೂಸ್ೕ) �ಾರುವ
ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುವ ಪದವನುನ್ �ೕ��ಾದ್�.
“ಆತಮ್ಗಳು”– �ೕತರ್ನು �ಾನವರ ಆತಮ್ಗಳು ಎಂದು �ೕ�ಲಲ್, ಆದದ್�ಂದ
ಜಲಪರ್ಳಯದ�ಲ್ �ಾರ್ಣ ಕ�ದು�ೂಂಡವರ ಆತಮ್ಗಳು ಎಂದು �ೕ�ಸುವ
ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಆತಮ್ಗಳು ಎಂಬ ಪದ �ಲ���ಮ್ ದು�ಾತಮ್ಗಳನುನ್
ಅಥ�ಾ �ೕವದೂತರನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 8:16; ಇ�ರ್ 1:14).
“��ಮ�”– �ಗರ್��ರುವ �ಾನವರ ಆತಮ್ಗಳು ��ಮ�ಯ�ಲ್� ಎಂದು ಸತಯ್�ೕದವ�
�ೕಳುವ�ಲಲ್, ಆದ� �ಲವ� �ೕವದೂತರು ��ಮ�ಯ�ಲ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್� (2 �ೕತರ್ 2:4). ಆದದ್�ಂದ ಇ�ಲ್ “ಆತಮ್ಗಳು” ಎಂಬದು ಅ��ೕಯ�ಾದ
�ೕವದೂತರನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 20
3:20 “ಅ��ೕಯರು”– ಇದು �ೕವದೂತರು ಮತುತ್ ಜಲಪರ್ಯಳ�ಕ್ ಮುಂ� �ೕ��ದ
ಮನುಷಯ್ರು ಇಬಬ್ರ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಸತಯ್�ಾ�� (ಯೂದ 6,7; 2 �ೕತರ್ 2:4; ಆ�
6:2-7).
“ಎಂಟು”– �ೂೕಹ, ಅವನ �ಂಡ�, ಅವನ ಮೂವರು ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಅವರ
�ಂಡ�ಯರು (ಆ� 6:10; 7:1).
“�ೕ�ನ ಮೂಲಕ ರಕಷ್� �ೂಂ�ದರು”– ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ದ �ದಲ�ಯ �ಾ��ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಜಲಪರ್ಯಳದ �ೕ�ನ�ಲ್ ಅವ�� ರಕಷ್��ಾದಂ��ೕ ಈಗ �ೕ�ನ
ಮೂಲಕ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ ��ಾವ್�ಗ�� ರಕಷ್��ಾಗುತತ್�. �ಜ�ಾ�
�ೕಳುವ�ಾದ� �ೕ�ನ �ೕ� ಪಯ��ದದ್�ಂದ �ೕರು ಅವರನುನ್ ರ�ಸ�ಲಲ್ –
�ಾ��ಳ�ದದ್ದದ್�ಂದ ಅವರು ರಕಷ್� �ೂಂ�ದರು. �ೕ�ನ �ೕ� ಪಯ��ದ �ಾ�

ಅವರನುನ್ ಜಲಪರ್ಯಳದ �ಾಶನ ಮತುತ್ ಮರಣ�ಂದ ತ�ಪ್�ತು. 21
3:21 “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:6,13-16; 28:19; �ಾಕರ್ 16:16; ಅ�� 2:38 ರ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಜಲಪರ್ಳಯದ �ೕರು �ೕ�ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ �ತರ್ಣ�ಾ��. �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ “ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ ಪರ್���ಸು��” ಇ�ರ್ 9:24 ರ�ಲ್
ಬಹುವಚನ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್� (ಅ�ಲ್ “ಪರ್�ಗಳು” –ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡ�ಾ��). ಗು�ಾರದ�ಲ್ ಪ�ತರ್ ಸಥ್ಳ ಇದದ್ �ಾ��ೕ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಒಂದು
ಇ�, ಆದದ್�ಂದ ಜಲಪರ್ಳಯದ �ೕರು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ ಪರ್���ಸುವ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ೕ�
ಅಥ�ಾ ಪರ್��ಾ��. �ೂೕಹ ಮತುತ್ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು �ೕ�ನ �ೕ� ಪರ್�ಾ�ಸುವ
ಮೂಲಕವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾ��ಳ� ಇದದದ್�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂ�ದರು ಎಂಬದು ಈಗ
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��. �ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಸೂಚ��ಾ�� (ಆ� 7:24). �ೕರು ಅವರನುನ್
ರ�ಸ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಅವರು �ೕ�ನ ಮೂಲಕ ರಕಷ್� �ೂಂ�ದರು (ವ 20). ಇ�ರ್ 11:7
ಅವರು ನಂ���ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂ�ದರು ಎಂಬದನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸುತತ್�.
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ�
ಜಲಪರ್ಳಯದ
ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ
ಪರ್���ಸು���ಾ�ರುವದ�ಂದ,
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ ಸಂ�ಾಕ್ರ�ಂದ�ೕ ರಕಷ್��ಾಗುತತ್� ಎಂದು �ೕ�ಸಲು �ೕ� �ಾಧಯ್?
ಜಲಪರ್ಳಯವ� �ೂೕಹ ಮತುತ್ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನುನ್ ರ��ತು ಎಂದು �ಾವ�
�ೕ��ದ� �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ� ಜನರನುನ್ ರ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ೕ�ಸಲು
�ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. ರಕಷ್� ಮತುತ್ ನೂತನ �ೕವನ�ಾಕ್� �ಾವ� �ದಲು ನಮಮ್
“�ಾ��ಾ�ರುವ” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೕ� ರಕಷ್� �ಾಗೂ ನೂತನ �ೕವನವನುನ್
�ೂಂ�ದ ನಂತರವ�ಟ್ೕ �ೕ�ನ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾಕರ್ 16:16
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರ� ರಕಷ್� �ೂಂದ�
ಇದದ್� �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳಳ್�ಾರದು. �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ �ತರ್ಣ�ಾ�� �ಾಗೂ ಆತ�ೂಂ�� ನಮ�ರುವ ಐಕಯ್�ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ನಮಮ್ನುನ್ �ಾವ�ದು ರ�ಸುತತ್� ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ ಸತಯ್�ೕದವ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ
ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ ��ಸುತತ್�: �ೕವರು �ಾ�ೕ ತನನ್ ಕರು��ಂದ ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸು�ಾತ್� –
�ೕತ 3:4-5 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ವ� ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸುತತ್� – ಎ� 1:7 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸು�ಾತ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 1:21; �ೂೕ�ಾ 5:9-10 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯ್ಗವ�
ನಮಮ್ನುನ್ ರ�ಸುತತ್� – ಇ�ರ್ 10:10,14 �ಾವ� ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ ಕೃ��ಂದ ರಕಷ್�
�ೂಂ��ದ್ೕ� – ಎ� 2:8-9; ಅ�� 16:31; �ೂೕ�ಾ 3:22-25; �ೕ�ಾನ 5:24;
ಇ�ರ್ 10:39 �ಾವ� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂಬುವದ�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂದು�ತ್ೕ� – 1 �ೂ�ಂಥ
15:1-4; ಅ�� 10:44-47 �ೕತರ್ನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ನಮ�ರುವ ಸ�ೕವ�ಾದ ��ೕ��

�ಾರಣ �ೕವರು ತನನ್ ಕರು��ಂದ ನಮ� ಪ�ನರು�ಜ್ೕವನವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್� – 1:3,
ಮತುತ್ ನಮಮ್ ನಂ��ಯ ಗು� ನಮಮ್ ಆತಮ್ಗಳ ರಕಷ್��ಾ�� – 1:9.
“ಅದು �ೖ�ೂ�ಯನುನ್ �ೂೕಗ�ಾ�ಸುವಂಥದದ್ಲಲ್”– �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಇದಲಲ್ ಎಂದು
�ೕತರ್ನು �ೕ��ಾದ್�. “�ೖಶ�ೕರ” ಎಂಬದು �ರ್ೕಕ್ ಪದದ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ�ದುದ್
ಹಲ�ಾರು ಅಥರ್ಗಳನುನ್ �ೂಡುತತ್�, ಅವ�ಗಳ�ಲ್ ಶ�ೕರ ಮತುತ್ �ಾನವನ�ಲ್ರುವ
ಅ��ೕಯ ಸವ್�ಾವವ� �ೕ��. �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ� ಇವ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದದ್ಲಲ್. ಅದು
ಆಂತಯರ್�ಕ್ ಸಂಬಂ���ಾದ್�� – “�ೕವ�ೂಂ�� ಶುದಧ್�ಾದ ಮನ�ಾಸ್�ಯ
ಮನ��ಾ��” (ಇ�ರ್ 9:14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��, ನಮಮ್ ಮನ�ಾಸ್�ಯನುನ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ವ� ಶು�ಧ್ೕಕ�ಸುತತ್� ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�). �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ
�ಾ���ೂಳುಳ್ವವರು �ೕವರು �ಾವ� �ೕ� �ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್�ೂೕ �ಾ� �ಾವ�
�ೕ�ಸು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಮನ�ಾಸ್�� �ರುದಧ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾವ�
�ಾಡುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಾ� ಪರ್ಕ�ಸುವ�ಾ��. ಸುನನ್�ಯು �ಾವ
�ಹೂದಯ್ನನುನ್ �ೕ� ರ�ಸ�ಾರ�ಾದ್���ೕ �ಾ��ೕ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ �ೂರ�ನ
ಸಂ�ಾಕ್ರವ� �ಾರನೂನ್ ರ�ಸುವ�ಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ 2:28-29 �ೂೕ��. ಆದ�
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನವ� ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುವ ಹೃದಯದ �ಥ್� ಅಂದ� ನಂ���ಂದ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�� ಒ�ಪ್ಸುವದು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��. �ಾವ� “ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಮೂಲಕ ರಕಷ್� �ೂಂ��ದ್ೕ�” ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� – �ೂೕ�ಾ 4:25
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 22
- 3:22 ಅ�� 2:33; ಎ� 1:20-21; ���ಪ್ 2:9-11; ಇ�ರ್ 1:3.

41-2
4:1-2 ನಮಮ್ �ಾಪ�ಂದ ��ಸಲು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಪಟಟ್ನು (2:24; 3:18).
�ಾಪದ �ರುದಧ್ �ಾವ� �ಾಡುವ �ೂೕ�ಾಟದ�ಲ್ �ಾ�ಪಡಲು �ಾವ�
ಬಯಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� ನಮ� ಈ ಮ�ೂೕ�ಾವ� ಇದದ್� ಅದು
ರಣರಂಗದ�ಲ್ ನಮ� ಆಯುಧ�ಾ�ರುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಪದ �ಾ�� ಸತತ್ನು;
��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ತಮ�ರುವ ಐಕಯ್�ಯನುನ್ ಗುರು���ೂಳಳ್�ೕಕು
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾವ� �ಾಪದ �ಾ�� ಸ�ತ್�ದ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್
ಅ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೂೕ�ಾ 6:5-13; �ೂ�ೂ 3:3 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶರ್�ಗಳ
�ಳ�ನ�ಲ್ �ಾವ� �ಾಪ�ಂದ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂರ� ಬರ�ೕಕು. �ಾವ� ನಮಮ್
ಬಯ�ಗಳನುನ್ ಈ�ೕ���ೂಳಳ್ಲು �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ� �ೕವರ �ತತ್ವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು

�ೕ�ಸ�ೕಕು (�ೂೕ�ಾ 8:5,12; 12:1-2; �ೂ�ೂ 1:9; 4:12; 1 �ಸ 4:3; ಇ�ರ್
13:21). 3
4:3 �ೕತ 3:3; 1 �� 1:13; ಎ� 2:1-3; 1 �ೂ�ಂಥ 6:11 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಆಳ�ಾದ �ಾಪದ�ಲ್ರುವ ಜನರನುನ್ ತಲುಪ�ತತ್�
ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಬದ�ಾ�ಸುತತ್�. ಇ�ಲ್ ��ಸ�ಾ�ರುವ �ಗರ್�ಾ�ಾಧಕ
�ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ �ೕವನ �ೖ�ಗಳು �ೂ��ೂ��ಾ� �ಾಗುತತ್�.
“ಅಸಹಯ್�ಾದ �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�”– ಧ�ೕರ್ 7:25; 12:31; 13:12-14; 17:2-5;
27:15; 29:17; 32:16. 4
4:4 ಹ�ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ತಯ್��ರುವ ��ಾವ್�ಗಳ ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ �ೕವನವ�
ಅದರ�ಲ್�ೕ ಮುಂದುವ�ಯುವವ�� ಗದ�� ಮತುತ್ ಎಚಚ್���ಾ��. ಇದು �ೕವರ�ಲ್
ಭಯಭ�ತ್�ಲಲ್ದವರ ದೂಷ� ಮತುತ್ ಗುಣಗುಟುಟ್��� �ಾರಣ�ಾಗುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ
12:36; ಅ�� 10:42; 17:31; �ೂೕ�ಾ 2:16; 14:12; 2 �� 4:1; ಇ�ರ್ 4:13
�ೂೕ��. 5
4:5 “ಉತತ್ರ �ೂಡ�ೕಕು”– �ೂೕ�ಾ 14:12. 6
4:6 ಇದು ಮ�ೂತ್ಂದು ಕಷಟ್ �ಾಗೂ ಅಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ಾಕಯ್�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕಗೂ
ಇರಬಹುದು: ಈಗ ಮೃತಪ�ಟ್ರುವವರು ಮೃತಪಡುವ �ದಲು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
�ೕವ�ಂ�ರು�ಾಗ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕ���ೂಂ��ಾದ್�. ಈಗ �ೕ�ಸು�ತ್ರುವ ನಮಗೂ
ಅವ�ಗೂ ಉ�ದ್ೕಶ ಒಂ�ೕ – ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ “�ೕವರ
�ತತ್ದನು�ಾರ�ಾ� �ೕ�ಸ�ೕಕು” (ವ 2). �ಲವ� �ೂೕ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� ಈ �ಾಕಯ್ದ ಅಥರ್
�ಾನವರು ಸತತ್ ನಂತರ ಅವ�� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರ�ಾಗುತತ್�, �ಾಕಂದ� ಅವರು
ಬದು��ಾದ್ಗ ಅವ�� ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವ ಅವ�ಾಶವ� �ಲ���ಮ್
�ಗ�ಲಲ್�ಾ�ರಬಹುದು. ಅವರು ಈ �ಾಕಯ್ವನುನ್ 3:19 �ೂಂ�� �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
“ಆತಮ್ಗಳು” ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ರುವಂಥದುದ್ ಮೃತಪ�ಟ್ರುವವರ ಆತಮ್ಗಳು ಎಂದು
ನಂಬು�ಾತ್�. ಆದ� ಸತಯ್�ೕದದ �ಾವ��ೕ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ಯೂ ಇಂಥ �ಾವ
�ೂೕಧ�ಯೂ ಇಲಲ್, ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ ಸಂ�ೕಶವನುನ್
ಮನುಷಯ್ರ ಊ�ಯ �ೕ�� ನಂಬ�ಾರದು �ಾಕಂದ� ಇದು ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಎರಡು
ವಚನದ�ಲ್ರುವ ಅಸಪ್ಷಟ್ ಮತುತ್ ಅನು�ಾನ ಹು�ಟ್ಸುವ ಪದಗ�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಅಂಥ
�ೂೕಧ� ಏ�ಾದರೂ ಸತಯ್�ಾ�ದದ್�, �ೕವರು ಅದನುನ್ ನಮ� ಪರ್ಕ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಆತನು
ಪರ್ಕ��ರುವ �ಷಯಗಳು �ಾತರ್�ೕ ನಮ� ���� – ಧ�ೕರ್ 29:29. ಇತರರು
“ಮೃತಪಟಟ್ವರು” ಎಂದ� “�ಾಪಗಳು ಮತುತ್ ಅಪ�ಾಧಗಳ�ಲ್” ಮೃತಪಟಟ್ವರು ಎಂದು

�ೂೕ�ಸು�ಾತ್� (ಎ� 2:1). ಈ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವ� ಇ�ಲ್ ಸಮಂಜಸವಲಲ್ ಎಂದು ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
7

4:7 “ಹ�ತ್ರ�ಾ��”– �ೂೕ�ಾ 13:12; 5:9; ಪರ್ಕ 1:3; �ಾ�ೂೕಬ 5:8; 2 �ೕತರ್
3:8-9; ಮ�ಾತ್ಯ 24:36,42. ಈ ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮ�ಾ ಕಷಟ್ಗಳು
ಮತುತ್ �ೂೕಧ�ಗಳು, ವಂಚ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುವವ� (ಮ�ಾತ್ಯ 24:4-14,21-25). �ೕಸು
�ರ್ಸತ್��ಾ� ಸತಯ್ವಂತ�ಾ� ಮತುತ್ ದೃಢ�ಾ� �ಲಲ್�ೕ�ಾದ� �ಾರ್ಥರ್�ಯು ಬಹಳ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ��ಾ�ರುತತ್�. �ಜ�ಾದ �ಾರ್ಥರ್�� �ೕ�ಾ�ರುವ ಎರಡು
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಗುಣಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕ��. ಲೂಕ 21:36; 22:40,46 �ೂಂ��
�ೂೕ���.
“ಸವ್ಸಥ್�ತತ್�ಾ��”– �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಆ�ೂೕಗಯ್ವಂತ�ಾ�ರುವ, ಭರ್ಷಟ್�ಾದ
ಆ�ೂೕಚ�ಗ�ಂದ ದೂರ�ಾ�ರುವ, ಪರ್��ಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಸವ್ಸಥ್�ಾ�ರುವ
ಮನಸಸ್ನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 8
4:8 “�ರ್ೕ�”– 1:22; �ೕ�ಾನ 13:34; 15:12-17; 1 �ೕ�ಾನ 3:11,18; 4:8.
�ೕತರ್ನು �ೖ�ೕಕ �ರ್ೕ�� �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಬಳ��ಾದ್�. 1 �ೂ�ಂಥ 13:1 �ೂೕ��.
“ಮುಚುಚ್ತತ್�”– ಇದರ ಅಥರ್ ಏ�ಾ�� ಮತುತ್ ಏ�ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ಾವ� ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು. �ೕತರ್ನು ಸ�ಯ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ, ಸಥ್�ೕಯ
ಸ�ಯು �ೖ�� ಬಂದು �ೂರ� �ಾಕ�ೕ�ಾದ �ಾಪವನುನ್ ಮು�ಚ್ಡುವ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 18:15-17; ಅ�� 5:1-11; 1 �ೂ�ಂಥ 5:1-5,12,13
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ರ್ೕ� �ೖಯ�ತ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ�ಲ್ �ೕ� �ಾಯರ್ �ಾಡುತತ್�
ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್ನು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ಾ�ೂೕ 10:12 �ೂೕ��. �ರ್ೕ� ಇತರರ
�ಾಪಗಳನುನ್ �ೖ�� ತರುವದನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡುವ�ಲಲ್. ಅದು �ಾ�ಗೂ �ಾ�� ಮತುತ್
ಅವ�ಾನವನುನ್ಂಟು �ಾಡಲು ಬಯಸುವ�ಲಲ್. �ಾಪಗಳನುನ್ ಮುಚಚ್ಲು ಶಕತ್�ಾ�ರುವ
�ೕವರ ಕ�� ಪರ್��ಬಬ್ರನುನ್ ನ�ಸಲು �ೕ�ಾದ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾತರ್�ೕ
�ಾಡುತತ್� (�ೕತರ್� 32:1-2; �ೂೕ�ಾ 4:6-8; �ಾ�ೂೕಬ 5:20 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). �ರ್ೕ�ಯು ಕಷ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಕಷ್�ಸುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸುತತ್�
ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್ನು ��ಾವ್�ಗ�� �ಾಪಕಪ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (1 �ೂ�ಂಥ 13:5;
ಮ�ಾತ್ಯ 18:21-22). ಇದಲಲ್� ಅವನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಒಂದು�ೕ� ನಮಮ್�ಲ್ �ರ್ೕ�
ಇದದ್� �ೕವರು ಬಹಳ�ಾ� ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಮುಚುಚ್�ಾತ್� (ಲೂಕ 7:47-50
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಆತನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ರ್ೕ�ಯ ಸವ್�ಾವವನುನ್
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೖ�ೕಕ �ರ್ೕ�ಯು �ಾ�ಾಗಲೂ �ೕ� �ಾಗೂ

ಪ�ಶುದಧ್��ಂ��
ಸತತ�ಾ�
�ಾಪಗಳನುನ್
ಮುಚುಚ್ವ
�ಾಗರ್ವನುನ್
ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇರುತತ್�. ಆ� 3:21; 9:21-23; ಪರ್ಕ 3:18-19 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ರ್ೕ� ಒಂದು�ೕ� ಇತರ�ಅ� ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ�ದದ್� ಅಥ�ಾ ಅವರು
�ಾಪದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯಲು �ಾರಣ�ಾ�ದದ್� ಅವರ �ಾಪಗಳನುನ್ ಎಂ�ಗೂ
ಮುಚಚ್�ಾರದು. �ರ್ೕ�ಯು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾಪ �ಾಡುವವರು ತಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್
�ೂ�ಯುವಂ� �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್� (�ಾ�ೂೕ 28:13 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��).
�ಜ�ಾದ
�ರ್ೕ�ಯು
�ಾಪವನುನ್
�ಾವ
�ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸುವ�ಲಲ್. 9
4:9 �ೂೕ�ಾ 12:13; 16:23; ಇ�ರ್ 3:2; 3 �ೕ�ಾನ 8 . ಇದು �ರ್ೕ�ಯನುನ್
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುವ �ಾಗರ್ಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��. 10
4:10 “ಕೃ�ಾವರ”– �ೂೕ�ಾ 12:6-8; 1 �ೂ�ಂಥ 12:4-11; ಎ� 4:7-13.
“ಒಬಬ್��ೂಬಬ್ರು �ೕ� �ಾ��ೂ�ಳ್�”– �ರ್ೕ�ಸುವವರು �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ
ಕೃ�ಾವರಗಳನುನ್ ಇತರ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್��ೕ �ೂರತು
�ೖಯ�ತ್ಕ ಅ�ವೃ�ಧ್, ಹಣ, ಪರ್�ಾಯ್� ಇ�ಾಯ್� �ಾಯರ್ಗ��ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ಲಲ್.
“ಒ�ಳ್ಯ ಮ��ಾ�ರ್ಯವರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:45-47; 1 �ೂ�ಂಥ 4:1-2. 11
ಸತಯ್�ೕದದ
ಆ�ಾರದ�ಲ್
�ಾಡ�ಾಗುವ
4:11
“�ೂೕ�ಸುವದರ�ಲ್”–
�ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೂೕ�ಸುವವರು �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ ಆತನ
ಪರ್����ಾ� ಮತುತ್ �ಾಯ�ಾ��ಾ� �ಾವ� �ಂ��ದ್ೕ� ಎಂಬ ಅ�ವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು
ಮತುತ್ ಅ��ಾರ�ಂದ �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ೕಕು.
“�ೕವ�ಂದ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಂ�ದವ�ಾ�”– �ಾವ� ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಶ�ತ್ ಅಥ�ಾ
�ಾಮಥಯ್ರ್ದ�ಲ್ �ಾಯರ್ �ಾಡಲು ಮುಂ�ಾಗುವ �ಾಧಯ್�ಗಳು ಬಹಳ�ಾ�ರುತತ್�. ಆದ�
ಅದ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕಜನ�ಾಗುವ�ಲಲ್.
“�ೕವ�� �ೂೕತರ್ ಉಂ�ಾಗುವದು”– �ಾವ� �ಾಡುವ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ೕ�ಗಳ
ಉ�ದ್ೕಶ ಇದು �ಾತರ್�ೕ ಆ�ರ�ೕಕು. ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಘನ��ಾ� �ೂೕ�ಸುವವರು ಅಥ�ಾ
�ೕ� �ಾಡುವವರು (�ಲ���ಮ್ ತಮಗ��ಲಲ್��ೕ) �ೕವ�� ಸಲಲ್�ೕ�ಾದ
�ೂತ್ೕತರ್ಗಳನುನ್ ಕದುದ್�ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 6:2,5; 1
�ೂ�ಂಥ 10:31 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
4:12 “ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡ�ೕ��”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ಅ��ಸತ್ಲರು ಕಷಟ್ಗಳು
�ಾಗೂ �ಂ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್� ಎಂದು ಮ�ತ್ಮ�ತ್ ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�
(2:20-21; 4:1; �ೕ�ಾನ 16:33; ಅ�� 14:22; �ೂೕ�ಾ 8:17; 2 �� 3:12).

“ಪ�ಟ�ಕ್ �ಾಕುವದು”– �ೕತರ್ನು �ಂ��ಂ�ಾಗುವ �ೂೕಧ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� – �ೂೕಹಗಳನುನ್ �ಂ��ಂದ �ೂೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. 1:7; �ೕತರ್� 66:10
�ೂೕ��. �ೕವರು �ಂ�ಯಂಥ ಕಷಟ್ಗ�� ಅನುಮ�ಸು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ನಮಮ್ನುನ್
�ೂೕ�ಸಲು ಮತುತ್ ಪ�ೕ�ಸಲು ಅವ�ಗಳನುನ್ ಕಳು�ಸು�ಾತ್�. 13
4:13 “ಸಂ�ೂೕ���”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:11-12; ಅ�� 5:41; �ೂೕ�ಾ 5:3; �ೂ�ೂ
1:24; �ಾ�ೂೕಬ 1:2. ಇದು ಕಷಟ್ಗ�ದು�ಾಗುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಏನು �ಾಡ�ೕ�ಂದು
�ೕವರು �ಾ�ಾಗಲು ��ಾವ್�ಗ�� �ೂಡುವ ಸಲ��ಾ��. ಅವ�ಗ�ದು�ಾಗು�ಾಗ
ನಮಮ್ ಆಂತಯರ್ದ �ಥ್� �ೕ�ರುತತ್� ಎಂಬದು ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��.
ಕಷಟ್ಗಳನನ್ನುಭ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� ಎಂ�ಗೂ ಗುಣಗುಟಟ್�ಾರದು ಮತುತ್ ದೂರುಗಳನುನ್
�ೕಳ�ಾರದು, ಬಳ��ೂೕಗ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ��ಾ��ೂಳಳ್�ಾರದು. ನಮ� �ತಕರ�ಾದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೕ� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೕವ�� �ೂ�ತ್� ಎಂದು �ಾವ� ಆತನ�ಲ್
ಭರವ�ಯ�ನ್ಡ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾ 8:28 ರ ಪರ್�ಾರ ಸಂ�ೂೕ�ಸ�ೕಕು. ಪ�ಟ�ಕ್
�ಾಕುವಂಥ ಕಷಟ್ಗಳ�ನ್ದು�ಸುವದು “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ �ಾ��ಾಗುವದ�ಕ್”
–ಸ�ಾನ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� (2 �ೂ�ಂಥ 1:5).
“ಆತನ ಮ��ಯು ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗು�ಾಗ”– �ೕತ 2:13. ಆಗ ನಮ� �ಾವ� ಎದು��ದ
ಕಷಟ್ಗಳು �ಾಗೂ ಶರ್�ಗ�� ಬಹು�ಾನ �ೂ�ಯುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 8:17-18; 2
�ೂ�ಂಥ 4:17-18). 14
4:14 “ಧನಯ್ರು”– ಲೂಕ 6:22 �ೂೕ��. �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ಾವ್�ಗ�ಾ��ದ್ೕ�
ಎಂಬ �ಾರಣವಲಲ್� �ೕ� �ಾವ �ಾರಣಕೂಕ್ ಇವ�ಗಳು ನಮ� ಎದು�ಾಗು�ಾತ್ ಇಲಲ್
ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�� �ಾತರ್�ೕ ಇದು ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�.
“�ೕ�ೂೕಮಯ�ಾದ ಆತಮ್ನು”– �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಪರ�ೂೕಕದ ಪರ್�ಾವ�ಂದ ಬರು�ಾತ್�
ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಅ�ಲ್� ನ�ಸು�ಾತ್�. ಈಗ ಆತನು ಅವರ�ಲ್ ����ಾದ್� (ಅ��
1:8; 1 �ೕ�ಾನ 2:20), ಮತುತ್ ಅವರು �ಾ�ಮ್�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್
ಶರ್�ಗಳನುನ್, ಅನು�ಾನಗಳನುನ್ ಸ���ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇರುವದು ಇದ�ಕ್ ಪ��ಾ��ಾ��.
15-16

4:15-16 2:19-20 �ೂೕ��. 16
4:16 “ಅವನು �ಾ��ಪಡ� ಇರ�”– ಅ�� 5:41; ಇ�ರ್ 11:26 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ರ್ೖಸತ್ರು ಆತನ �ಾಮದ ��ತತ್ �ೕ�ಸು�ಾಗ �ಾ� ಕಷಟ್ಗಳನುನ್
ಅನುಭ�ಸ�ೕಕು? �ಾವ� ಇಂಥ ಮನ�ಥ್�ಯ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ದ್ೕ�
(�ೕ�ಾನ 15:18-25; 16:1-4). �ೂೕಕವ� �ೕ�ಂ�ೕ ಕತತ್�ಯ�ಲ್� ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ

�ಳಕನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುತತ್� (�ೕ�ಾನ 3:19-20). 17
4:17 “�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್”– 1 �ೂ�ಂಥ 11:31-32; 2 �ಸ 1:5. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳ
�ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ�ಕ್ ನ�ಸು�ಾತ್�
ಆದದ್�ಂದ �ೂೕಕದವ�ೂಂ�� ಅವ�� �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ� ಇರುವ�ಲಲ್.
“ಮ�”– ಗ�ಾ 6:10; ಎ� 2:19.
“ನಂಬ�ೂಲಲ್ದವರು”– �ೕ�ಾನ 3:36; 2 �ಸ 1:8-9. ಅ�� 22:10 ರ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��. 18
- 4:18 �ಾ�ೂೕ 11:31.
“ರಕಷ್� �ೂಂದುವದು ಕಷಟ್”– �ಾಕರ್ 10:24. �ೕ�ವಂತನು ರಕಷ್� �ೂಂದುವದು ಕಷಟ್
�ಾ�? �ಳ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್ ಆ�ೂೕ���: ಅವ�� �ೖ�ಗಳು ಅ�ೕಕರು
ಮತುತ್ ಬ�ಷಠ್ರು – 5:8; ಎ� 6:11-12. ಅವರು ಬಲ�ೕನರು ಮತುತ್ �ಾಪದ
ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವರು – �ೂೕ�ಾ 6:19; 7:18; 8:26; ಗ�ಾ 5:16-17; 1 �ೕ�ಾನ 1:8.
ಜನರು �ಾವ� �ತುತ್ವದ�ನ್ೕ �ೂಯುಯ್�ಾತ್� ಎಂಬ �ೕವರ �ಯಮವ� ��ಾವ್�ಗ��ಾ�
ಬದ�ಾಗುವ�ಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ 2:6-8; ಗ�ಾ 6:7-8. �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಅವರ
ನಡವ��ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ವಂತರ�ಾನ್� �ಾಡ�ೕಕು. �ೕವರ �ಯಮಗಳು ಅತಯ್ಂತ
ಉನನ್ತ�ಾದವ�ಗಳು. ಆತನು �ೕ��ರುವ �ಲವ� ಆ�ೕಶಗಳನುನ್ ಆತನ ಜನರು
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಸ�ೕಕು. ಅವರು ಇಕಕ್�ಾಟ್ದ �ಾಗ��ಂದ ಒಳ� �ೂೕಗಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದು �ಾತರ್ವಲಲ್ ಇಕಕ್�ಾಟ್ದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್�ೕ ನ�ಯ�ೕಕು (ಮ�ಾತ್ಯ
7:13-14). ಅವರು ತಮಮ್ �ತತ್ವನುನ್ ��ಾಕ� �ೕವರ �ತತ್ದಂ� ನ�ಯುವದನುನ್
(ಮ�ಾತ್ಯ 7:21) ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�
ತಮ�ರುವದ�ನ್�ಾಲ್ �ಾಯ್ಗ �ಾಡುವದನುನ್ (ಲೂಕ 14:33) ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಅವರು
ಪ�ಶುದಧ್� ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುವದನುನ್ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು (�ೕ�ಾನ 10:27; ಇ�ರ್
12:6). ಅವರನುನ್ ಕಷಟ್ಕರ�ಾದ ಸಮ�ಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಕ�ಾದ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣ�ಂದ
�ೂೕ�ಾನ �ಾಡ�ೕಕು (ಇ�ರ್ 12:5-13). ಮತುತ್ ಅವರು ಕ�ಯ ತನಕ
ನಂಬುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು (ಇ�ರ್ 10:38-39). �ೕ�ವಂತನು ರಕಷ್� �ೂಂದುವದು
ಕಷಟ್�ಾ���ಾದರೂ �ಶಚ್ಯ�ಾ�� (1:5; �ೕ�ಾನ 6:39; 10:28; �ೂೕ�ಾ
5:9-10).
“ಭ�ತ್�ೕನರು”– �ೕ�ವಂತನು ರಕಷ್� �ೂಂದುವದು ಕಷಟ್�ಾ�ರು�ಾಗ, �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್, ಆತನ ಇಕಕ್�ಾಟ್ದ �ಾಗರ್ವನುನ್ �ಾಗೂ �ತತ್ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವರು ಮತುತ್
ನಂ�� �ಾಗೂ ಪ�ಶುದಧ್�ಯನುನ್ ��ಸುವವ�� �ಾವ ��ೕ���? 19

4:19 “ಒ�ಪ್ಸ�”– 5:7; �ೕತರ್� 31:5; 37:5; ಅ�� 20:32.
“ಒ�ಳ್ೕದನುನ್ �ಾಡುವದು”– 2:12,15; 3:11; �ೂೕ�ಾ 2:7; 2 �ೂ�ಂಥ 5:10;
9:8; ಗ�ಾ 6:9-10; ಎ� 2:10; �ೂ�ೂ 1:10; 2 �� 3:17; �ೕತ 2:14. ಕಷಟ್ಗಳು,
ಅವ�ಾನಗಳು, �ಂ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ೕವರ ಕರ್ಮ�ಕಷ್ಣಗಳು �ಾವ� ಇತರ�� ಒ�ಳ್ೕದನುನ್
�ಾಡದಂ� ನಮಮ್ನುನ್ ತ�ಯಲು ಎಂ�ಗೂ ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರದು.
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5:1 “��ಯರು”– ಅ�� 14:23; 15:2; 20:17; 1 �� 4:14; 5:17; �ೕತ 1:5.
“ಕ�ಾಣ್� ಕಂಡವನು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ �ೕತರ್ನೂ
ಒಬಬ್�ಾ��ಾದ್�.
“ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗುವ ಪರ್�ಾವ”– �ೂೕ�ಾ 8:17-18. 2-4
5:2-4 ಇ�ಲ್ �ಾವ� ��ಯರು (�ರ್ೕಕ್ “�ರ್ಸುಬ್ಟರಸ್”) ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್ರ (1 �� 3:1
�ರ್ೕಕ್ ನ�ಲ್ “ಎ��ೂಕ್��ಸ್”) �ಾಯರ್ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳ�ಾ�ರುವದನುನ್
�ೂೕಡು�ತ್ೕ� – �ೕತರ್ನು ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಅಥರ್ ಒಂ�ೕ ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವದನುನ್ �ಾವ�
�ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ��ಯರು ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಧಯ್ಕಷ್�� ಇರ�ೕ�ಾದ ಅಹರ್�ಗಳ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು
1 �� 3:1-7 ಮತುತ್ �ೕತ 1:5-9 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ೕಕುರುಬ�ಾ�ದುದ್
ಸಥ್�ೕಯ ಸ�ಗಳನುನ್ �ೂೕ��ೂಳುಳ್ವ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್ ಆತನು ��ಯ��
ಒ�ಪ್��ಾದ್� – ಅ�� 20:28. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಜನರನುನ್ ಅವರ ��ೕಷ��
ಒ�ಪ್��ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ಾವ� �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಆತ��
ಉತತ್ರವನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು. ಅವರು �ಾವ �ೕ�ಯ ಕುರುಬ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಆತನು
ಬಯಸು�ಾತ್��ೕ �ಾ�ರುವ ಸಲು�ಾ� ಅವ�ಲಲ್ರೂ ತಮಮ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಗಳನುನ್
ಎಚಚ್���ಂದ ��ಾ�ಸ�ೕಕು. 2:21; ��ಾಯ 56:10-11; �� 3:15; 10:21;
12:10; 23:1-4; ���ಕ್ೕಲ 34:2-10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 2
5:2 “�ೕಚ�ಾದ ದರ್�ಾಯ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 6:24; 1 �� 6:8-10; �ೕತ 1:7.
“�ದಧ್ಮನಸುಸ್”– �ೕತ 2:14. 3
5:3 “�ೂ�ತನ �ಾಡುವವರಂ� ನ�ಯ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 20:25-28.
“�ಾದ�ಗ�ಾ�”– 1 �ೂ�ಂಥ 11:1; ���ಪ್ 3:17; 2 �ಸ 3:7; 1 �� 4:12; �ೕತ
2:7. 4
5:4 “ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗು�ಾಗ”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:30; �ೕತ 2:13; ಇ�ರ್ 9:28; ಪರ್ಕ 22:12.
“ಜಯ�ಾ�”– ���ಪ್ 4:1; 1 �ಸ 2:19; 2 �� 2:5; 4:8; �ಾ�ೂೕಬ 1:12.

ನಂ�ಗಸತ್�ಾದ ��ಯ�� ಮ��ಾಥರ್�ಾದ ಜಯ�ಾ�ಗಳು �ಗುತತ್�.
“�ಾ��ೂೕಗುವ�ಲಲ್”– 1 �ೂ�ಂಥ 9:25. 5
5:5 “ಅ�ೕನ�ಾ��”– 2:13,18; 3:1; 1 �ೂ�ಂಥ 16:16; ಎ� 5:21; �ಾ�ೂೕಬ
3:17; 4:7.
“�ೕನಮನಸುಸ್”– �ಾ�ೂೕ 11:2; 15:33; �ಫ 2:3; ���ಪ್ 2:3; �ೂ�ೂ 3:12;
�ೕತ 3:2; �ಾ�ೂೕಬ 3:13; ಮ�ಾತ್ಯ 5:13; 11:29. �ೕನಮನ�ಸ್ನ ಒಂದು ಲಕಷ್ಣ
ಏ�ಂದ� ನಮಮ್ ಕು�ತು �ಾವ� �ಚಚ್ಳಪಡ� ಇರುವದು ಮತುತ್ ಇತರರು ನಮಮ್ನುನ್
�ೂಗಳ� ಇರ� ಎಂದು ಬಯಸುವಂಥದುದ್. ಇವ�ಗಳ�ಲ್ ಎರಡ�ಯದ�ಕ್ಂತ
�ದಲ�ಯದು ಸುಲಭ�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��.
“ಅಹಂ�ಾರ”– �ಾ�ೂೕಬ 4:6. �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಎದು�ಸ�ೕ�ಂದು �ಾವ�
ಬಯಸು�ತ್ೕ��ೕ? ಅದ�ಕ್ �ಾಗರ್ ಇ�ಲ್�. �ೕವರು �ೕನಮನಸುಸ್ಳಳ್ವ�� �ೂಡುವ
�ೂರಕದಂ� ಅಹಂ�ಾರವ� ನಮಮ್ನುನ್ ತ�ಯುತತ್�. �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಎದು�ಾಗುವ
ಬಹು�ೕಕ �ೂೕಲುಗಳು ಮತುತ್ �ಫಲ�ಗ�� ಇದು�ೕ ಮೂಲ �ಾರಣ�ಾ��. 6
- 5:6 �ಾ�ೂೕಬ 4:10.
“ತಕಕ್ �ಾಲದ�ಲ್”– ಆತನು ಇನೂನ್ �ೌವನಸಥ್�� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� (ವ 5).
ತಕಕ್ �ಾಲ ಎಂಬದು ಅವರು ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವ ತಕಕ್ �ಾಲವಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ೕವರು
ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾಲ�ಾ��. �ೌವನಸಥ್ರು ��ಾರ್ಂ��ಲಲ್ದವರು ಮತುತ್ �ಾವ�
�ಾ�ಗಳು ಎಂಬ�ಾ� ��ಸ�ಾರದು ಬದ�ಾ� ಸಣಣ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ತಮಮ್ನುನ್
�ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಾ�ೕತುಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು (ಲೂಕ 16:10) ಮತುತ್ �ೕವರು ತನನ್ �ಾಗರ್
�ಾಗೂ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವರನುನ್ �ಾವ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ಡುವ ಆ�ಕ್ �ಾಡು�ಾತ್�ೂೕ
ಅದ�ಾಕ್� �ಾಯುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು (�ೕತರ್� 78:6-7; 31:15). 7
- 5:7 �ೕತರ್� 55:22; ಮ�ಾತ್ಯ 6:33-34; ���ಪ್ 4:6-7.
“ಆತನು �ಮ�ಾ� �ಂ�ಸು�ಾತ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 6:30; ಇ�ರ್ 2:6-8; ���ಪ್ 4:19.
�ೕವರು ನಮಮ್ ಬ�ಗ್ �ಂ�ಸು�ಾತ್�, ನಮ�ಾ� �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತಂ� ತನನ್ ಮಕಕ್ಳ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾಳ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವ �ಾ� �ಾಳ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ಂ�
�ಾಡುವ�ಂದ� ನಮಮ್ನುನ್ ಅಸ�ಾಯಕರ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ಆತ��
ಅ�ೌರವ ತರುವ�ಾ��. ನಮಮ್ �ಂ�ಯ�ನ್�ಾಲ್ ಆತನ �ೕ� �ಾಕುವ�ಂದ� ಅವ�ಗಳನುನ್
ಆತನ ಬ�� ತರುವದು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಆತನು ��ದು�ೂಳುಳ್ವನು �ಾಗೂ ನಮಮ್
�ತ�ಾಕ್� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಆತನು �ಾಪರ್�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ�ಾ� ಭರವ��ಡುವದು, ಆತನ
ಒ�ಳ್ೕತನ, �ಾನ ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಆತು�ೂಳುಳ್ವದು ಆ��. 8

5:8 “ಸವ್ಸಥ್�ತತ್�ಾ��”– �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಕಷ್�ಾಥರ್ “ಸವ್ಸಥ್�ತತ್�ಾ�ರುವದು” ಆದ�
ಆಲಂ�ಾ�ಕ�ಾ�
“ಶ�ದ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು”
ಅಥ�ಾ
“ಸವ್ಸಥ್
ಮನಸುಸ್ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು” ಅಥ�ಾ “ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವದು” – �ಜ�ಾದ
�ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕವನ�ಕ್ ಪ�ಚಯ�ಲಲ್ದ �ಾವ��ೕ �ಾಯರ್ಗಳ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ ಇಲಲ್�
ಇರುವದು. 1:13; 4:7; �ಾ�ೂೕ 25:28; ಗ�ಾ 5:23; 1 �ಸ 5:6,8; 2 �ೕತರ್ 1:6.
“ಎಚಚ್ರ�ಾ��ರ್”– ಎ� 6:18; 1 �ಸ 5:6. �ೖ�ಾನನು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�
�ೂೕ�ಾ�ಗ�ಾ�ರುವವರು ಅಥ�ಾ ��ಾರ್ವ�ಥ್ಯ�ಲ್ರುವವರನುನ್ ಸುಲಭ�ಾ�
��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 4:1 ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
ಅವನು “�ರು�ಾಡ�ೕಕು” �ಾಕಂದ� (�ೕವರ �ಾ�) ಒಂ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್
ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ಯೂ ಇರಲು ಅವ�� ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅವನು �ಂಹದ �ಾ� ಬರು�ಾತ್�ಾದರೂ,
ನಂ�ಗಸತ್�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಎದು�ಸಲು �ೕ�ಾದ �ೖಯರ್ ಅವ�� ಇಲಲ್ (�ಾ�ೂೕಬ
4:7), ಅವರು ಅವನನುನ್ ತು�ದು �ಾಕುವರು (�ೕತರ್� 91:13). 9
5:9 “ಅವನನುನ್ ಎದು���”– ಎ� 6:10-18. ��ಾವ್�ಗಳು �ೖ�ಾನನ �ಾವ
�ೂೕಧ�ಗ�ಗೂ ಅಥ�ಾ ತಂತರ್ಗ�ಗೂ ಒಳ�ಾಗ�ಾರದು, ಅವರು ಅವನನುನ್ ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ದೃಢ�ಾದ ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ಎದು�ಸ�ೕಕು (1 �ೕ�ಾನ 4:4; 1
�ೂ�ಂಥ 10:13).
“ಅಂಥ �ಾ�ಗಳು”– ನಮ� �ೂೕಧ�ಗಳು ಮತುತ್ ��ಾರ�ಗಳು ಎದು�ಾಗು�ಾಗ ನಮ�
�ಾತರ್�ೕ ಇಂಥ �ಾ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್� ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸು�ತ್ೕ�. ಆದ� ಅದು
�ಾಗಲಲ್. ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�ಗೂ ಇಂಥ �ಾ�ಗ�ೕ ಎದು�ಾಗುತತ್�. 10
5:10 “ಕೃ�”– �ೕ�ಾನ 1:14,16,17; ಅ�� 15:11; 20:24,32; �ೂೕ�ಾ 1:7;
3:24; 5:21; 2 �ೂ�ಂಥ 8:9; 9:8; ಎ� 2:8-10.
“ಕ��ರುವ”– 2:9; 3:9; �ೂೕ�ಾ 1:6-7; 8:28-30; 11:29; ಎ� 4:1; ಇ�ರ್ 3:1; 2
�ೕತರ್ 1:10.
“ಪರ್�ಾವ”– �ೕ�ಾನ 17:24; �ೂೕ�ಾ 5:2; 8:17.
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್”– �ೂೕ�ಾ 6:3-8; ಎ� 1:1,3 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
“�ೕವ� �ಾ�ಪಟಟ್ �ೕ�”– 1:6; 4:1,12. ಶರ್�ಗಳು, ನಂತರ ಪರ್�ಾವವ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ಾಗರ್�ಾ�� (1:11) ಮತುತ್ �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� ಈ �ಾಗರ್ವನುನ್
ಏಪರ್���ಾದ್�. ಕಷಟ್ಗಳು �ಾಗೂ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸು�ತ್ರುವವರು ಏನು
�ಾಡುವ�ಾ� �ೕವರು �ೕ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. �ೕತರ್� 66:12 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ ಅ�ಲಲ್ವ�ಗ�ಂದ ಸುರ�ತ�ಾ� ಕ�ತರುವ ಮತುತ್

�ಂ��ಂತಲೂ �ಚುಚ್ ಬ�ಷಠ್ರ�ಾನ್� �ಾಡುವ �ಾ�ಾದ್ನವನುನ್ �ಾ��ಾದ್�. 12
5:12 “��ಾವ್ನನ �ೖಯ�ಲ್”– �ೂೕ�ಾ 16:22; 1 �ೂ�ಂಥ 1:1; 2 �ೂ�ಂಥ 1:1;
���ಪ್ 1:1; �ೂ�ೂ 1:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ��ಾವ್ನ ಮತುತ್ �ೕಲ ಇಬಬ್ರೂ
ಒಬಬ್�ೕ ಆ��ಾದ್� – ಅ�� 15:22; 2 �ೂ�ಂಥ 1:19.
“�ಜ�ಾದ ಕೃ�”– ಈ ಪ�ರ್��ಾದಯ್ಂತ �ೕವರ ಕೃ� ಪರ್ಮುಖ�ಾದ �ಯ್ೕಯಗಳ�ಲ್
ಒಂ�ಾ�� – 1:2,10,13; 4:10; 5:5,10. ರಕಷ್�ಯು �ೕವರ ಕೃ��ಂದ �ಾತರ್�ೕ
�ೂ�ಯುತತ್� ಮತುತ್ ಅ�ೕ ಕೃ� �ೕವ�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂ�ರುವ ಜನರನುನ್ ಸುರ�ತ�ಾ�
ಕ�ಯ�ಲ್ ಪರ್�ಾವ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್�. 13
5:13 “ಸ�ಯು �ಮ�”– “ಸ�ಯು �ಮ�” ಎಂಬ ಪದ �ೕ��ರುವದನುನ್ ಗಮ���.
ಇದನುನ್ “ಆ�” –ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡಬಹುದು, ಅದರ ಅಥರ್ �ಾ��ನ�ಲ್ರುವ
ಸಥ್�ೕಯ ಸ� ಅಥ�ಾ �ೕತರ್ನ �ಂಡ� ಆ�ರಬಹುದು.
“�ಾ�ಲ್”– ಆ� 10:10; 2 ಅರಸು 17:24; ��ಾಯ 13:1; �� 50—52
ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು. ಆ �ಾಲದ�ಲ್ �ಾ�ಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ �ೕ�ಾ ��ರ��ಂದು
ಇತುತ್. ಅ�ೕಕ �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಾರರು �ೕತರ್ನು �ೂೕ�ಾಪ�ರದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�
ಎಂಬ ಅ��ಾರ್ಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� (ಪರ್ಕ 17:5,18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
ಅವನು ತನನ್ �ದಲ�ಯ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಅ�ಲ್ಂದ�ೕ ಬ�ದನು ಎಂಬ ನಂ����, ಆದ�
ಅದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ಪ��ಾ��ಲಲ್. ಒಂದು�ೕ� ಅವನು �ೂೕ�ಾಪ�ರ�ಂದ�ೕ ಬ��ದದ್�,
ಅದನುನ್ �ೕರ�ಾ� �ಾ� �ೕ��ೂಂ�ಲಲ್ ಎಂಬ ಪರ್�ನ್ಯು ಎದು�ಾಗುತತ್�?
“�ಾಕರ್”– ಅ�� 12:12,25; �ೂ�ೂ 4:10; 2 �� 4:11. �ೕತರ್ �ಾಕರ್ನನುನ್ ತನನ್
ಆ�ಮ್ೕಕ ಮಗ�ಂದು ��ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. 1 �� 1:2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 14
5:14 “ಮು�ದ್ಟುಟ್”– �ೂೕ�ಾ 16:16; 1 �ೂ�ಂಥ 16:20.
“�ರ್ೕ�”– �ೖ�ೕಕ �ರ್ೕ� – ಅ�ಾ� – 1 �ೂ�ಂಥ 13:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“ಸ�ಾ�ಾನ”– ಲೂಕ 1:79; 2:14; �ೕ�ಾನ 14:27; �ೂೕ�ಾ 1:7. “�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್” ಇಲಲ್� ಇರುವವ�� �ಜ�ಾದ ಸ�ಾ�ಾನ �ೂ�ಯಲು �ಾಧಯ್�ೕ ಇಲಲ್.

