ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೕತರ್ನು ಬ��ರುವ

�ೕತರ್ನು ಎರಡ�ಯ ಪ�ರ್�
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲ ಅ��ಸತ್ಲರ�ಲ್ ಒಬಬ್�ಾದ �ೕತರ್ನು.
��ಾಂಕ:
�ರ್.ಶ 67 ರ ಸು�ಾ�ನ�ಲ್.
�ಯ್ೕಯಗಳು:
�ೕತರ್ನು ತನನ್ ಮರಣದ ಸಮಯ ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಎಂಬದು ���ತುತ್ (1:13-15).
��ಾವ್�ಗ�� ಈ�ಾಗ�ೕ ಅವರು ಕ�ತು�ೂಂ�ರುವದನುನ್ �ಾನಪ�ಸುವದು ಮತುತ್
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸುವದು (1:13; 3:1), ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವ��
ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ೂಡುವದು ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕೃ� �ಾಗೂ
�ಳುವ��ಯ�ಲ್ ��ಯಲು ಅವ�� ಉ�ತ್ೕಜನ �ೂಡುವದು ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್
ಬ�ಯುವದರ �ಂ�ರುವ ಆತನ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��. “�ಳುವ��” ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಪರ್ಮುಖ
ಪದ�ಾ�� ಮತುತ್ 7 ಸಲ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. “��ದು�ೂ�ಳ್�”, “��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�”,
“���ರುವ” ಮತುತ್ “��ದು�ೂಳುಳ್ವದು” ಪದಗಳು ಸಹ 7 ಸಲ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್
“��ಯ�” ಎಂಬ ಪದ 3 ಸಲ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ೕ�. ಇ�ಲಲ್ವ� �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ
�ಜ�ಾದ �ಳುವ�� ಎಷುಟ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್ನು ಅ��ದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�.
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- 1:1 1 �ೕತರ್ 1:1.
“���ೕನ”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:18; 10:2.
“�ಾಸನು”– �ೂೕ�ಾ 1:1. �ೕತರ್ನು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ “ನಮಮ್ �ೕವರು
ಮತುತ್ ರಕಷ್ಕನು” ಎಂಬ�ಾ� ಕ��ರುವದನುನ್ ಗಮ���. ಇದು �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ ಅಕಷ್�ಾಥರ್
�ಾ�ಾಂತರ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೖ�ೕಕ�ಯನುನ್ ��� �ಂತ ಉತತ್ಮ�ಾ�
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್�. �ರ್ೕಕ್ ವಚನವನುನ್ 11�ೕ ವಚನದ�ಲ್ರುವ �ಾ��ೕ �ೂಡ�ಾ�� –
“ನಮಮ್ ಕತರ್ನೂ ರಕಷ್ಕನೂ ಆ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು”. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೖ�ೕಕ�ಯ ಬ�ಗ್

��ಯಲು �ೕತ 2:13; ���ಪ್ 2:6; ಇ�ರ್ 1:3,8,10; �ೕ�ಾನ 20:28 �ೂೕ��.
“ಅಮೂಲಯ್�ಾದ”– ನಂ��ಯು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅತಯ್ಂತ ಅಮೂಲಯ್�ಾದ�ಾದ್�� (1
�ೕತರ್ 1:7). ನಂ���ರುವವರು ಅದನುನ್ “ಸಂ�ಾ���ೂಂ��ಾದ್�” ಅಥ�ಾ
“�ೂಂ��ೂಂ��ಾದ್�”. �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವದು �ೕವ�ಂದ �ೂ�ಯುವ ವರ�ಾ�� (ಅ�� 3:16; ಎ� 2:8;
���ಪ್ 1:29).
“�ೕ��ಂದ”– �ೂೕ�ಾ 3:20-26. 2
- 1:2 �ೂೕ�ಾ 1:7.
“��ಾಚ್ಗ�”– 1 �ೕತರ್ 1:2. ಕೃ� ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನವ� ��ಾವ್�ಗ�� �ಾವ
�ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂ�ಯುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. �ೕ�ಾನ 17:3 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ಾವ� ತಂ� ಮತುತ್ ಮಗನನುನ್ ಎಷುಟ್ ��ಾನ್� ��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ��ೕ, ನಮಮ್
ಸ�ಾ�ಾನವ� ಅಷುಟ್ ��ಾಚ್�ರುತತ್�, �ಾವ� �ೕವರ ಕೃ�ಯನುನ್ ಅಷುಟ್ ��ಾಚ್�
�ೂಗಳು�ತ್ೕ�. �ಾವ� �ೕವರನುನ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತನ
ಕೃ�ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದು ಆತನ ಬಯ��ಾ�� (3:18).
��ಾವ್�ಗಳು �ೕವರನುನ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೌಲನು �ಾ�ಾಗಲೂ
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು – ಎ� 1:17; 3:19; 4:13; ���ಪ್ 1:9-10; �ೂ�ೂ
1:9-12. 3
1:3 “ಆತನ �ವಯ್ ಶ�ತ್”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆತನ
�ವಯ್ಶ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಆತ�ೕ �ೕವರು. �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತವನುನ್
�ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸಲು ಆತನು ನಮ� �ೕ�ಾ�ರುವ ಎಲಲ್ವನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಎ� 1:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾನ ಮತುತ್ ಶ�ತ್, ಪ�ಶುದಧ್�
ಮತುತ್ ಬಲದ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗ�ಲಲ್ವ� ಆತನ�ಲ್�, �ಾಗೂ ಆತನು ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್
ಇ�ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 8:9-10; 2 �ೂ�ಂಥ 13:5; �ೂ�ೂ 1:27; 2:3).
“ಭ�ತ್”– 1 �� 2:2; 3:16; 4:8; 6:5-6,11; �ೕತ 1:1.
“ಕ�ದ”– 1 �ೕತರ್ 1:15; 2:9,21; 3:9; 5:10 (�ೂೕ�ಾ 1:6; 8:30 ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��).
“ಮ��”– �ೕ�ಾನ 1:14; 17:5.
“ಗು�ಾ�ಶಯ”– 1 �ೕತರ್ 2:9 ರ�ಲ್ ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ “ಗು�ಾ�ಶಯ”
ಎಂಬ�ಾ��ೕ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಗುಣಗಳು,
�ೂಗ��� ಅಹರ್�ಾದವ�ಗಳು – ��ೕ 33:19; �� 9:25; �ೕತರ್� 17:13; 31:19;

145:7; 1 �ೕತರ್ 2:3. 4
1:4 “ಅಮೂಲಯ್�ಾ�ಯೂ ಉತಕ್ೃಷಟ್�ಾ�ಯೂ ಇರುವ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು”– �ೂಸ
ಒಡಂಬ��, ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದವ� ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ��.
“ಅವ�ಗಳ ಮೂಲಕ”– �ಾವ� ಈ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ ಹುಡುಕ�ೕಕು, ನಂಬ�ೕಕು,
�ಾಯ್�ಸ�ೕಕು, �ೕವರು ನಮ� �ೂ�ಟ್ರುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂದಲು ಅವ�ಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು. ಇಲಲ್�ಾದ� �ೕವರು �ಾವ� ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯಸುವ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ ಫ��ಾಂಶಗಳನುನ್ ನಮಮ್ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್ �ಾಣಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. �ೕವರ
�ಾಕಯ್ ಮತುತ್ ಆತನ �ಾ�ಾದ್ನಗಳ�ಲ್ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ� �ಾವ� �ಾಪವನುನ್,
�ೖ�ಾನನನುನ್ ಮತುತ್ �ೂೕಕವನುನ್ ಜ�ಸು�ತ್ೕ� �ಾಗೂ ನಂ���ಂದ �ಾವ�
�ರ್ಸತ್�ೂಂ�� �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಆತನ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಡು�ತ್ೕ�.
“�ೖವ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರರು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು
�ೕವರುಗ�ಾಗುವ�ಲಲ್.
ಇದು
�ಾವ�ೕ
�ಾನವ��ಾದರೂ,
ಸೃ�ಟ್�ಾ�ರುವವ��ಾದರೂ ಅ�ಾಧಯ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��. ಆದ� ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್�; ಅವರು ಆತನ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನು ಅವರ�ಲ್�ಾದ್�
�ಾಗೂ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವರ�ಲ್�ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 14:17; 17:20-23). ಈ ಅಥರ್ದ�ಲ್
ಅವರು �ೖವ ಸವ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾಲು�ಾರ�ಾ��ಾದ್�.
“ತ�ಪ್��ೂಂಡು”– ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ೂೕಕದ �ಟಟ್ತನ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್� ಇದದ್�
�ೂೕಕದ �ೕ� ಬರುವ �ೕವರ �ೂೕಪ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ನ�ಮ್ಂದ ಆಗುವ�ಲಲ್
(ಮ�ಾತ್ಯ 23:33; �ೂೕ�ಾ 2:3; 1 �ಸ 5:3; 2 �� 2:26; ಇ�ರ್ 2:3; 12:25).
�ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗಳ�ಲ್ ನಂ���ಟಟ್� �ಾತರ್�ೕ �ಾವ� ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು
�ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�.
“�ಟಟ್ತನ”– ಆ� 6:11-12; �ೕತರ್� 14:3; ��ಾಯ 1:4; ಅ�� 2:40; ಎ� 4:22.
“�ಟಟ್ ಬಯ�”– �ೂೕಕದ �ಟಟ್ತನಗ�ಲಲ್ವ� �ಾನವನ ಹೃದಯ�ಕ್
ಸಂಬಂ��ದವ�ಗ�ಾ��. �ಾ�ೂೕಬ 1:14-15; 4:1-2 �ೂೕ��. �ೕತರ್ನು 1 �ೕತರ್ 1:14;
ಮತುತ್ 2:11 ರ�ಲ್ �ೂ�ಟ್ರುವ ಬು�ಧ್�ಾದಗ�� �ಾ�ಲಲ್ರೂ ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು.
�ೕವರ ಮಹ�ಾದ ಮತುತ್ ಅಮೂಲಯ್�ಾದ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು �ಾವ� �ಟಟ್ತನ�ಂದ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವಂ� ನಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. ಅವ�ಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ��ೂೕಣ. 5-7
1:5-7 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮ� �ೕ�ಾ�ರುವವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ �ೂ�ಟ್ರುವದ�ಂದ, ಆತನು
�ೂ�ಟ್ರುವವ�ಗಳನುನ್ �ಾವ� ���ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ

ಎ�ಾಲ್ ಒ�ಳ್ಯ ಗುಣಗಳ�ಲ್ ��ಯಲು ಆಸಕತ್�ಾದ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ ನ�ಸ�ೕಕು. 5
1:5 “ಕೂ���”– ಆತನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ಾವ� ಒಂದು ಗುಣವನುನ್ �ೂಂದುವ �ದಲು
ಇ�ೂನ್ಂದು ಗುಣವನುನ್ �ೕ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಆತನು �ಾಯುವ�ಲಲ್. �ಾವ� ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕವನದ�ಲ್ ��ಯು�ಾಗ ಈ ಗುಣಗ��ಾಲ್ ಒಂ�ೂಂ�ಾ� ಕೂ�ಸಲಪ್ಡ�ೕಕು.
ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಾವ� ಕೂ���ೂಳುಳ್ವದು �ೕ�? �ೕವರ �ಾ�ಾದ್ನಗಳನುನ್ ನಂ��,
ಸವ್-ಪ�ೕ�, �ಾರ್ಥರ್� ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ �ಾಯ್ನ, ಆತನ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಸರಳ�ಾ�
ಅಳವ���ೂಳುಳ್ವದು – ಈ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
“ಧ���ೂಂಡು” –ನೂತನ ಸವ್�ಾವವ�ಳಳ್ವ�ಾ� �ಾಡ�ೕಕು (�ೕತರ್� 1:1-3; ಲೂಕ
11:28; �ೂೕ�ಾ 13:14; 2 �ೂ�ಂಥ 5:7; ಎ� 4:22-24).
“ನಂ��”– ಇದರ ಮೂಲಕ�ೕ ಎಲಲ್ವ� �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗ�ೕಕು. ಇ�ಲಲ್� �ೂೕದ�,
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾವ� �ಜ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್�ೕ ಅಲಲ್ ಮತುತ್ ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಇತ�
ಗುಣಗಳನುನ್
�ೕ���ೂಂಡರೂ
ಅವ�ಗ�ಂದ
�ಾಶವ್ತ�ಾದ
�ಾವ��ೕ
ಪರ್�ೕಜನ�ಾಗುವ�ಲಲ್ – ಇ�ರ್ 11:6; �ೕ�ಾನ 3:36.
“ಸದುಗ್ಣ”– ವ 3. �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ೖ�ಕ, �ೕ�ಯುಳಳ್, ಒ�ಳ್ಯ
ಗುಣವನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್�.
“�ಾನ”– ವ 2. ಇದನುನ್ ಒ�ಮ್�ೕ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಕೂ���ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್.
��ಾವ್�ಗಳು ಸತತ�ಾ� �ಾನದ�ಲ್ �ಳವ��ಯನುನ್ �ೂಂದ�ೕಕು – 3:18; ���ಪ್
3:10 – ಆದ� ಅದನುನ್ ಕೂ���ೂಳಳ್ಲು �ಾವ� �ಾರ್ರಂ�ಸಬಹುದು. 6
1:6 “ದ�”– ಇದು �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಫಲ�ಾ�� (ಗ�ಾ 5:23). �ಾವ� �ೕವ�ಾತಮ್��
ಅ�ೕನ�ಾಗುವ ಮತುತ್ ಆತಮ್ನ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಗೂ ನಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು,
ಬಯ�ಗಳು ಮತುತ್ �ರ್�ಗಳನುನ್ �ಯಂತರ್ಣ�ಕ್ ತರಲು �ೕವ�ಾತಮ್ನು ನಮ� �ೂಡುವ
ಬಲವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾವ� ಇದನುನ್ ಕೂ���ೂಳಳ್ಬಹುದು.
“�ಾ�ಮ್”– ಎಂದ� ನಮ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಕಷಟ್ ಸಂಕಟಗಳು ಎದು�ಾದರೂ
ನಂ���ಂದ ಮುಂ� �ಾಗುವ�ಾ��. ಇದು �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ನಮ� ಬರುವ�ಲಲ್.
ಇದನುನ್ “ಕೂ���ೂಳುಳ್ವದು” �ೕ� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು (�ಾ�ೂೕಬ
1:2-4,12).
“ಭ�ತ್”– ವ 3; 3:11. ಈ ಪದದ ಅಥರ್ �ೕವರ �ೕ� ನಮ�ರುವ ಭಯ ಮತುತ್
ಭ�ತ್ಯನುನ್ �ರ್�ಾರೂಪದ�ಲ್ �ೂೕ�ಸುವದು. 7
1:7 “ಸ�ೂೕದರ �ನ್ೕಹ”– �ೂೕ�ಾ 12:10; 1 �ಸ 4:9; ಇ�ರ್ 13:1; 1 �ೕತರ್ 1:22.
ಇದು �ೂ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ರುವ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ರ್�ಯ�ಲ್, �ಾವ�ಾತಮ್ಕ�ಾದ

ಆ�ಮ್ೕಯ�ಯ�ಲ್ �ೂೕಪರ್�ಸುವ�ಾ��.
“�ರ್ೕ�”– �ೕವರು ತನನ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಹೃದಯದ�ಲ್ ���ೂ�ಸುವ �ೖ�ೕಕ�ಾದ �ರ್ೕ�
(“ಅ�ಾ�” 1 �ೂ�ಂಥ 13:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��). 8
1:8 “��ಾಚ್ಗ�”– 3:18; ಗ�ಾ 5:22-23; ಎ� 4:12-15; ���ಪ್ 3:12-14.
“ಆಲಸಯ್�ಾರರು ಅಥ�ಾ �ಷಫ್ಲರು”– ನಮಮ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಅಪರ್�ೕಜಕರು
ಮತುತ್ �ಷಫ್ಲರೂ ಆ�ರಲು �ಾವ� ಬಯಸುವ�ಲಲ್, ಆದ� �ೕ� ��ಸ�ಾ�ರುವ
ಗುಣಗಳನುನ್ �ಾವ� ಕೂ���ೂಳಳ್� �ೂೕದ� �ಾವ� ಆಲಸಯ್�ಾರರು �ಾಗೂ �ಷಫ್ಲರು
ಆಗು�ತ್ೕ�. 9
1:9 “ಕುರುಡನು ದೂರದೃ�ಟ್�ಲಲ್ದವನು”– ಕುರುಡನು ಎಂದ�, ಅ�ೕಕ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಸತಯ್ಗಳು, ಅದುಭ್ತ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಲು ಆಗದವ�ಾ��ಾದ್�. ಎ� 1:18-19 ರ�ಲ್
�ೌಲನು �ಾ�ರುವ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ ಗಮ���. ದೂರದೃ�ಟ್�ಲಲ್ದವರು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಕುರುಡರಲಲ್. ಅವರು ಈ �ೂೕಕದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಅಂದ� ತಮಮ್
ಸುತತ್ಮುತತ್�ನ�ಲ್ರುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಲಲ್ರು, ಆದ� �ೌಲನು 2 �ೂ�ಂಥ
4:18 ರ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ೕ�ಯ ದೂರದೃ�ಟ್�ಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್�.
“ಮ�ತು��ಟ್�ಾದ್�”– �ಾಪ�ಂದ ಶುದಧ್�ಾಗುವದು ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬದನುನ್
ಒಂದು�ೕ�
ಅವನು
�ನ�ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂ�ರುವ�ಾದ�,
�ೕವರು
ತನನ್ನುನ್
ಉನನ್ತ�ಾ�ರುವ ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ �ೕವನ�ಕ್ ಕ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಮನವ��
�ಾ��ೂಳುಳ್ವನು �ಾಗೂ 5-7 ವಚನಗಳು �ೕಳುವ ಗುಣಗಳನುನ್ ಕೂ���ೂಳುಳ್ವನು.
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1:10 “�ೕವರ ಕ� ಮತುತ್ ಆದು�ೂಳುಳ್��”– �ೕತರ್ನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ �ೕವರು
ಅವರನುನ್ ರಕಷ್�� ಆದು�ೂಂ�ರುವದು ಮತುತ್ ಅದ�ಾಕ್� ಕ��ರುವದು. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
“ಚು�ಾವ�ಯನುನ್” –ಉಪ�ೕ��ರುವ �ೕ�ಯನುನ್ �ೂೕಡುವ�ಾದ� �ೕವಜನರನುನ್
ಒಂ�ೂಂ�ೕ ಮತ�ಂದ ಆ���ೂಳಳ್�ಾ�� ಎಂದು ��ಯಬಹುದು-�ೕವರು-ತನನ್
ಮತವನುನ್ ಜಗದುತಪ್�ತ್ಗೂ �ದ�ೕ ಚ�ಾ���ಾದ್� (ಎ� 1:4; 1 �ೕತರ್ 1:2).
�ೕ�ಾನ 6:37; �ೂೕ�ಾ 1:6; 8:28-30; ಎ� 1:4-6 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). �ೕವರು
ನಮಮ್ನುನ್ ಆದು�ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಕ���ಾದ್� ಎಂದು �ಾವ� ದೃಢಪ���ೂಳುಳ್ವದು
�ೕ�? 5-7 ವಚನಗಳ�ಲ್ ��ಸ�ಾ�ರುವ ಗುಣಗಳನುನ್ ಕೂ���ೂಳುಳ್ವದು ಒಂದು
�ಾಯರ್�ಾ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಕೂ���ೂಂ�ಲಲ್�ಂದ� ನಮ� �ೕವರು �ೂಡುವ
ರಕಷ್�ಯ ಬ�ಗ್ ಏ�ಾದರೂ �����ೕ ಎಂಬ ಸಂ�ೕಹ ಉಂ�ಾಗುತತ್�.
“ಎಡಹುವ�ಲಲ್”– ಒ�ಳ್ಯ ಗುಣಗಳನುನ್ ಕೂ���ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್

ಆದು�ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬ ದೃಢ� ನಮಗುಂ�ಾಗುತತ್�, ಆತನ�ಲ್ ನಮಮ್ ಆತಮ್��ಾವ್ಸ
��ಯುತತ್� ಮತುತ್ ಅದ�ೂಂ�� ದೃಢ�ಾ� �ಲುಲ್ವ ನಮಮ್ ಶ�ತ್ಯೂ ��ಯುತತ್�.
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1:11 “�ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17; 5:3,10; 6:10,33; 7:21; 25:34; 1 �ಸ 2:12; 2
�� 4:1,18; ಇ�ರ್ 12:28. 5-7 ವಚನಗಳ ಒ�ಳ್ಯ ಗುಣಗಳನುನ್ ಆಸ�ತ್�ಂದ
ಕೂ���ೂಳುಳ್ವ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭವಯ್�ಾದ �ಾವ್ಗತವನುನ್ �ೂಡುವನು.
ಆದ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಕೂ���ೂಳಳ್ಲು �ಫಲ�ಾಗುವವರ �ಷಯ �ೕ�ರುವ�ಲಲ್.
ಮ�ಾತ್ಯ 5:19; 2 �ೂ�ಂಥ 5:10; ಪರ್ಕ 22:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
1:12 “�ಾಪಕ �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು”– �ೂೕ�ಾ 15:15; 1 �ೂ�ಂಥ 15:1; 2 ��
1:6; 2:14. �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಪಕದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವ
ಸತತ�ಾದ ಅವಶಯ್ಕ���. ಮ�ತು�ೂೕಗುವ �ಾಧಯ್�ಯೂ ಬಹಳ�ಾ�� ಅಲಲ್�
ಅವ�ಗಳ ಫ��ಾಂಶಗಳು ಅತಯ್ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ�ರುತತ್�. ಧ�ೕರ್ 8:1-5 �ೂೕ��.
“�ಥ್ರ�ಾ�ರುವದು”– �ೂ�ೂ 1:23; ಲೂಕ 21:19; 1 �ೂ�ಂಥ 16:13; 2 �ೂ�ಂಥ
1:21,24. 13
1:13 “ಗು�ಾರ”– 2 �ೂ�ಂಥ 5:1,4. 14
1:14 �ೕ� �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�, �ೕತರ್ನು ತನನ್ ಮರಣ ಸ�ೕ���
ಎಂಬದನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. �ೕ�ಾನ 21:18-19 �ೂೕ��. 2 �� 4:6
�ೂಂ�� �ೂೕ���. ನಂತರ �ೕತರ್ನು ತನನ್ �ೕ�ತ �ಾಲದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಂ�ರುಗುವನು ಎಂಬದನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ಾತ್ ಇರ�ಲಲ್. 15
1:15 “ಪರ್�ಾಸಪಡುವದು”– ಅವನು ಆಗ ಆ ಪರ್�ಾಸದ �ಾಗ�ಾ�ದದ್ನು ಆದ�
ಬಹುಶಃ ಅವನ ಅಥರ್ ಅವನು �ೕ�ನ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ��ಾಚ್� ಬ�ದು ಅವ��
ಕಳು�ಸು�ನು ಎಂಬ�ಾ��. 16
1:16 “�ಾವ�”– ಅವನು ಮತುತ್ ಇತ� ಅ��ಸತ್ಲರು. ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯ
ಸಮಯ�ಾದಯ್ಂತ ಆತ�ೂಂ�� ಇದದ್ರು ಮತುತ್ ಅ�ೕಕ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಆತನ
ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂೕ�ದರು.
“ಚಮ�ಾಕ್ರ�ಂದ ಕ�ಪ್�ದ ಕ�ಗಳು”– 2:3; 1 �� 1:4; 4:7 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.
“ಕ�ಾಣ್� ಕಂಡವರು”– �ೕ�ಾನ 15:27; ಅ�� 1:3. ಆತನು ಏನು �ೕ�ದನು ಮತುತ್
�ಾ�ದನು ಎಂಬದು ಅವ�� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ���ತುತ್. ಸಂ�ೕಹ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ಅವ�ಾಶ
ಇರ�ೕ ಇಲಲ್.

“ಆತನ ಮಹತುತ್”– �ೕ�ಾನ 1:14. ಇ�ಲ್ �ೕತರ್ನು ��ರ್ಷಟ್�ಾದ �ಾವ��ೂೕ
ಘಟ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� – �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ರೂ�ಾಂತರ�ೂಂಡದದ್ರ
ಬ�ಗ್ ಇರಬಹುದು. ಮ�ಾತ್ಯ 17:1-2 �ೂೕ��. 17
1:17 ಮ�ಾತ್ಯ 17:5 �ೂೕ��. �ೕವರು �ಾ�ಸುವ ಸಥ್ಳ�ಾದ ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ �ಾ�
ಬಂ�ತು. 18
1:18 ಮ�ಾತ್ಯ 17:6. �ೕತರ್ನು �ಾರ �ಾ�ಂದ�ೂೕ �ೕ�ದ �ಾತುಗಳನುನ್
��ಸು�ಾತ್ ಇಲಲ್. ಅವನು ಅ�ಲ್�ೕ ಇದದ್ನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ರೂ�ಾಂತರ �ೂಂ�ದದ್ನು
ಅವನು �ೂೕ�ದನು. ಪರ�ೂೕಕದ �ಾ�ಯನುನ್ ಅವನು �ೕ���ೂಂಡನು. ಮೂಲ
ಅ��ಸತ್ಲರ �ಾ�ಯನುನ್ ಬಲಪ��ದ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಇದೂ ಒಂ�ಾ��. ಅ�� 1:8;
2:32 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಪ�ಶುದಧ್”– �ೕವರು ಆ ಘಟ��ಾ� ಪವರ್ತವನುನ್ �ೕಪರ್��ದದ್�ಂದ ಅದು
ಪ�ಶುದಧ್�ಾ�ತು. �ಾಜಕ 20:7 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 19
1:19 “ಪರ್�ಾದ�”– ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾ�ಗಳ
ಪರ್�ಾದ�ಗಳು. ಆ� 20:7 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಅವರೂ “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಶ�ತ್ ಮತುತ್
ಬ�ೂೕಣದ ಬ�ಗ್ ಪರ್�ಾ��ದರು” –(ವ 16; �ೕತರ್� 2:8-9; 96:13; 98:9; ��ಾಯ
2:12-19; 13:9-11; 26:21; 62:11; 63:1-6; �ಾ� 7:13-14; �ಕಯರ್ 14:3-5).
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ರೂ�ಾಂತರವ� ಅವರ ಪರ್�ಾದ�ಗಳನುನ್ ದೃಢಪ��ತು, ಅವ�ಗಳು
�ರ�ೕರುವವ� ಎಂಬ ದೃಢ�ಯನುನ್ ��ಾವ್�ಗ�� ಒದ��ತು. ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಪರ್�ಾದ�ಗಳು
�ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�� �ೂ�ಟ್ರುವ �ಳ�ಾ�� (�ೕತರ್� 119:105; �ಾ�ೂೕ 6:23
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ಾವ� ಎ�ಲ್�ದ್ೕ� ಮತುತ್ ಎ�ಲ್� �ೂೕಗು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ�
ಎಂಬುದನುನ್ ಅದು �ೂೕ�ಸುತತ್�. �ಾವ� ಎಡವ� ಮತುತ್ �ೕಳ� ಮುಂ� �ಾಗಲು
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�.
“ಕತತ್�ಯ ಸಥ್ಳ”– �ೕತರ್� 82:5; �ಾ�ೂೕ 4:19; �ೕ�ಾನ 1:5; 3:19; �ೂೕ�ಾ
1:21; ಎ� 4:18; 6:12; 1 �ೕ�ಾನ 2:11.
“ಅರು�ೂೕದಯ”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�. ಆಗ ಭೂ�ಯ �ಾಪ ಮತುತ್
ಕತತ್�ಯ ಸು�ೕಘರ್�ಾದ �ಾ�ರ್ ಮು�ದು �ೂೕಗುತತ್� – �ೂೕ�ಾ 13:12; ��ಾಯ
60:1-3.
“ಪರ್�ಾ�ಸುವ �ೕಪ”– ಅಥ�ಾ “ಮುಂ�ಾ�ಯ ನಕಷ್ತರ್” – ಪರ್ಕ 22:16. ಈ ವಚನದ�ಲ್
�ೕತರ್ನು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾ�ಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ �ಾಡುವಂ� ಮತುತ್ ಅವರು
�ೕ�ರುವದನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ�ಸುವಂ� ಆಗರ್���ಾದ್�. 20

1:20 “�ಾಸ�”– ಆತನು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
ಪರ್�ಾ�ಗಳು �ಾವ� �ೂೕ�ದ ಸಂಗ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವನುನ್
ಬ�ಯ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ� ಸಹ ಅವರು ಬ��ರುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ನಮಮ್ ಯುಕತ್ವಲಲ್ದ
�ಾರಣಗ�ಂದ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು ಇದ�ಕ್
ತ�ವ್ರುದಧ್�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು ತಮಮ್ ಮನ�ಸ್� ಬಂದ �ಾ�, ಕಲಪ್�ಗಳ ಆ�ಾರದ
�ೕ�� ಪರ್�ಾ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸು�ಾತ್� – �� 14:14; 23:16; ���ಕ್ೕಲ
13:3. �ಾಸ�ದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಪರ್�ಾದ�ಗಳು �ೕವ�ಂದ ಬಂದವ�ಗ�ಾ�� ಮತುತ್
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ೕವರ ಸ�ಾಯವ� ಅವಶಯ್�ಾ��. 21
1:21 “ಮನುಷಯ್ರ �ತತ್�ಂದ”– ಅವನು �ೕವರ ಪರ್�ಾ�ಗಳು �ೕ�ರುವ ಪರ್�ಾದ�ಗಳು
ಮತುತ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವವ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
ಪರ್�ಾ�ಗಳು �ಾ�ಾ��ೕ �ಾತ�ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಬ�ಯಲು �ೕ�ಾರ್���ೂಳಳ್�ಲಲ್.
ಅವರ ಪರ್�ಾದ�ಗಳು ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಬಂದವ�. �� 1:9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
ಅವರು ಸತಯ್ವಂತ�ಾ�, “ಕತರ್ನ �ಾತುಗಳನುನ್ ಆ���”, ಅಥ�ಾ “��ೂೕವನು
�ೕಗನುನ್�ಾತ್�” –ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇದದ್ರು (��ಾಯ 1:2,10,11; �� 2:4;
���ಕ್ೕಲ 3:16-17) �ಾಕಂದ� ಅವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಸತಯ್�ಾ�ದದ್ವ�. ಅವರು
�ೕಳ�ೕ�ಾದ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕವ�ೕ ಅವ�� ��ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು. ಅವರು �ೕವರ
ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸಲು �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ೖಗಳ�ಲ್ �ಾಧನಗ�ಾ�ದದ್ರು. ಮ�ಾತ್ಯ 4:4;
5:17-18; �ಾಕರ್ 12:4-6; �ೕ�ಾನ 10:35; ಅ�� 4:25; 1 �ೂ�ಂಥ 2:13; 2 ��
3:16; ಇ�ರ್ 1:5-13; 1 �ೕತರ್ 1:11 �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಸತಯ್�ೕದವನುನ್
�ಲರ್��ದ� �ೕ�ಸುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ�ನ್ೕ �ಲರ್�ಸುವವ�ಾ��ದ್ೕ�. ಒಂದು�ೕ�
ಪರ್�ಾದ�ಗಳು ನಮ� ���ಲಲ್�ಂದ�, �ೕವರು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಮುಂ�ೕನು �ಾಡುವನು
ಎಂಬದು ನಮ� �ೂ�ಾತ್ಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ರುವ ಇನೂನ್ ಅ�ೕಕ
ಸತಯ್ಗಳೂ ��ಯುವ�ಲಲ್.
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2:1 “ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– ಧ�ೕರ್ 13:1-5; 18:20-22; 1 ಅರಸು 18:19-40;
22:6-7; ��ಾಯ 9:15; �� 2:8; 5:31; 14:14; 28:1-9; ���ಕ್ೕಲ 13:2-7
�ೂೕ��.
“�ಮಮ್ ನಡು�”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:15; 24:11; ಅ�� 20:29-30; �ೂೕ�ಾ 16:17-18;
ಗ�ಾ 1:7; ���ಪ್ 3:18; 1 �� 4:1-2; 2 �� 4:3; �ಾ�ೂೕಬ 4:1. ಹಲ�ಾರು

ಶತ�ಾನಗ�ಂದ ಯಶ�ವ್�ಾ�ರುವ ��ಾನವನುನ್ �ೖ�ಾನನು �ಟುಟ್�ೂಡುವ�ಲಲ್.
ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� ಅವ�ೕ �ದಲ�ಯ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ��ಾ��ಾದ್�. ಆ� 3:4;
�ೕ�ಾನ 8:44 �ೂೕ��.
“ಕಳಳ್ತನ�ಂದ”– 2 �ೂ�ಂಥ 11:13-15; ಗ�ಾ 2:4; ಯೂದ 4. ಅವರು ತಮಮ್ ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಪ�ಚಯಪ�ಸುವ �ದಲು ಅತಯ್ಂತ ಬು�ದ್ವಂ���ಂದ �ರ್ೖಸತ್ರ
ಆತಮ್��ಾವ್ಸವನುನ್ ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವರು. ಅವರು ಸತಯ್�ೂಂ��
ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ರಸುವದ�ಂದ ಸು�ಳ್ೕ �ಚು ಆಕಷರ್ಕ�ಾ� ಮತುತ್ �ೕಹಕ�ಾ�
�ಾಣುತತ್�. ಅವರ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು ಸ�ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂ�ಥ್ಗ�ಂದ ಅಂ�ೕಕ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ
ಸ�ಾ�ಾಲಕರು, �ೂೕಧಕರು, �ಾರ್�ಾಯ್ಪಕರು ಮತುತ್ �ಷಪ್ ಗ�ಾ��ಾದ್�.
“�ಾಶನ”– ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಗಳು ವಯ್�ತ್ಗಳ ಆತಮ್ ಮತುತ್ ಇ�ೕ ಸ�ಗಳನುನ್
�ಾಶ�ಾಡುತತ್�. �ಾ�ರ್ಕ ಸುಳುಳ್ಗಳು ಅತಯ್ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ��. �ೖ�ಾನನ
�ದಲ�ಯ ಸುಳುಳ್ (ಆ� 3:4) ಇ�ೕ �ಾನವ ಕುಲವನುನ್ �ಾಶನದ �ಾ��
ಬರ�ಾ�ತು. ಅವನ �ಂ�ಾಲಕರು ಅ�ೕಕರನುನ್ ಅ�ಲ್� ನ�ಸು�ಾತ್�.
“ತಮಮ್ನುನ್ �ೂಂಡು�ೂಂಡ ಒ�ಯನನುನ್ ಕೂಡ �ಾವ� ಅ��ವ� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್�”–
ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; 1 �ೂ�ಂಥ 7:23; ಗ�ಾ 3:13; ಪರ್ಕ 5:9. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್�ನ್ೕ
“ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರ ರ��ಾ� ಒ�ಪ್��ೂಟಟ್ನು” ಇವರ�ಲ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರೂ
�ೕ��ಾದ್�. 1 �� 2:6 �ೂೕ��. ಆತನು ಎಲಲ್��ಾ� ತಕಕ್ ಕರ್ಯವನುನ್ �ಾವ��ದನು,
ಒಂದು�ೕ� ಎಲಲ್ರೂ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂ�ದ� ರಕಷ್�
�ೂಂದುವರು. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�. ಇದರ ಅಥರ್
ಅವರು ಆತನ �ೖ�ೕಕ�ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ ಆತನ ಯಜಞ್ದ ಅವಶಯ್ಕ�ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�
ಎಂಬ�ಾ��. ಆದರೂ ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರ
��ಾಕರ�ಗಳು ಸೂಕಷ್ಮ್ �ಾಗೂ ವಂಚ�ಯುಳಳ್ವ�ಗ�ಾ�ರುತತ್� (�ೂೕ�ಾ 16:18
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).
“ತಮಮ್ �ೕ� ಬರ�ಾ��ೂಳುಳ್ವರು”– ���ಪ್ 3:19. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು
�ಾಶನಗಳನುನ್ ಬರ�ಾ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. ತಮಮ್ �ಾಳು �ಾಡುವಂ� ಅವರು
�ೕವರನುನ್ �ಣಕು�ತ್�ಾದ್�. ಅವರ ನಡ�ಗಳು �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�ಾ� �ೕಡುವಂಥ�ಾದ್��.
ಅವ�� ಏ�ೕ ಆದರೂ ಅವ�ೕ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ��ಾದ್�. 2
2:2 “ಅ�ೕಕರು ಅನುಸ�ಸುವರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:11; ���ಪ್ 3:18.
“ಸತಯ್�ಾಗರ್�ಕ್ ದೂಷ� ಉಂ�ಾಗುವದು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಗರ್ದನು�ಾರ �ೕ�ಸ�
ಇರುವವರು �ಾವ� ಆತನ �ಾಗರ್ದನು�ಾರ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ದ್ೕ� ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳು�ಾಗ,

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಗರ್ವ� ಸ��ಾ�ಲಲ್ ಎಂದು ಜನರು �ೕ�ಸುವಂ� �ಾಡುತತ್�. �ಾವ�
ನಂಬು�ತ್ೕ� ಎಂದು �ೕಳುವ ಸು�ಾ�ರ್� ಅವರು ಅ�ೌರವ �ೂೕರು�ಾತ್�. 3
2:3 “ದರ್�ಾಯ್�”– ವ 15; �ೂೕ�ಾ 16:18; ���ಪ್ 3:19; 1 �� 6:5,10. ಅವರು
�ೕವ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇತರ��ಾ� �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಬದಲು ತಮಮ್
ಸವ್ಂತ �ಾಭ�ಾಕ್� �ಾಡು�ಾತ್�.
“��ಮ್ಂದ �ಾಭವನುನ್ ಸಂ�ಾ�ಸ�ೕ�ಂ�ರುವರು”– �ೕವಜನರು ಅಥ�ಾ ಸ�ಯ
�ಷಯದ�ಲ್ ಅವ�� �ಾವ��ೕ �ಾಳ� ಇರುವ�ಲಲ್. ಯೂದನ �ಾ� ಅವರು ಹಣ�ಾಕ್�
�ಾರನುನ್ �ೕ�ಾದರೂ �ಾರು�ಾತ್�.
“ಕಲಪ್�ಯ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕಳುವವರು”– 1 �� 4:1-2,7; 6:20-21; 2 ��
4:3-4. �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ೂೕಧ�ಯು ಅಂಥವ�� ಇಷಟ್�ಾಗುವ�ಲಲ್,
ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ತಮಮ್�ೕ ಆದ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಸೃ�ಟ್��ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
“ದಂಡ�”– �ೕವರು ಅಂಥವ�� ದಂಡ�ಯ �ೕಪರ್ನುನ್ ಆಗ�ೕ ಪರ್ಕ���ಾದ್� ಮತುತ್
ತಕಕ್ �ಾಲದ�ಲ್ ಅವರು ಅದನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವರು. 4
2:4 �ಾ��ಾಲ್ ಆತನ ಸತಯ್ದ ಪರ್�ಾರ ನ�ಯುವ�ಲಲ್��ೕ ಅವರನುನ್ �ೕವರು ��ಸಲು
ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕ�ಸಲು
�ೕತರ್ನು
�ೂ�ಟ್ರುವ
ಮೂರು
ಉ�ಾಹರ�ಗಳ�ಲ್ ಇದು �ದಲ�ಯ�ಾ��.
“�ೕವದೂತರು �ಾಪ �ಾ��ಾಗ”– ಯೂದ 6. ಆ� 6:1-5; 16:7 ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. ಪರ್ಕ 12:4,7,8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಭೂತ�ಾಲದ�ಲ್
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ದದ್ �ೕವದೂತರು �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ರು��ದದ್ರು ಮತುತ್
ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ �ೂಬಬ್ಲಪ್ಟಟ್ರು. �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಉ�ಸ�ಲಲ್�ಾದದದ್�ಂದ, ಆತನು
ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರನುನ್ ಉ�ಸುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ಾವ� ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರಬಹುದು.
“ನರಕ”– ಮೂಲ �ಾ�ಯ�ಲ್ “�ಾಟರ್ರಸ್” ಎಂಬ�ಾ� ಬ�ಯ�ಾ��, ಈ �ರ್ೕಕ್
ಪದವ� �� ��ಸ�ಾಗುವ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
“ಕತತ್� ಗುಂ�ಗಳು”– ವ 17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��; ಮ�ಾತ್ಯ 25:30.
“�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್”– 1 �ೂ�ಂಥ 6:2-3. 5
- 2:5 ಆ� 6:5-8,11-13,18; 7:11-12,23.
“ಸು�ೕ�ಯನುನ್ �ಾರುವವ�ಾ�ದದ್ �ೂೕಹ”– ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೂೕಹನನುನ್
�ೂೕಧಕ�ಂದು ಈ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಕ�ಯ�ಾ��. ಅವನು �ೕ�ವಂತ�ಾ�ದದ್ನು
(ಆ� 6:9) ಮತುತ್ ತನನ್ �ಾಲದವ�� ಸು�ೕ�ಯನುನ್ �ಾ�ದನು, ಆದ� ಅವರು ಅವನ
�ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್�ಲಲ್. ಅವನು ಅ�ೕಕ ವಷರ್ಗಳ �ಾಲ �ೕ� �ಾ�ದರೂ

ಒಬಬ್ನೂ ಬದ�ಾಗ�ಲಲ್. �ೕವರು ಎಂಟು ಜನರನುನ್ �ಟಟ್� ಉ�ದ �ಾನವರನುನ್
ಉ�ಸ� ಇ�ಾದ್ಗ, ಆತನು ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರನುನ್ ಉ�ಸುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ಾವ�
ದೃಢ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರಬಹುದು. 6-8
2:6-8 ಆ� 19:1-29
�ೂೕ��. �ೕ�ರು�ಾಗ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೕ�
ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್�ಾತ್�? 6
2:6 “ಸೂಚ�”– ಯೂದ 7; ಮ�ಾ� 4:1; ಮ�ಾತ್ಯ 3:10,12; 25:41. 7
2:7 “�ೕ�ವಂತ�ಾದ �ೂೕಟನು”– ಆ� 18:23. ಈ ವಚನದ�ಲ್ �ಾವ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ೕ�ಂದ� �ೂೕಟನು �ೕವರನುನ್ ನಂ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೕವರು
ಅವನನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ��ದನು (ಆ� 15:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��), ಆದ�
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇದ�ಕ್ �ಾವ��ೕ �ಾಖ��ಲಲ್. �ೂೕಟನು �ೂ�ೂಮ್ ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್
�ೕ�ಸು�ಾಗ ಅವನ ಆಂತಯರ್ದ ಅನುಭವ ಏ�ಾ�ತುತ್ ಎಂಬದರ ��ಚ್ನ �ಾ��ಯನುನ್
�ೕತರ್ನು ನಮ� �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. �ೕ�ವಂತನು ಈ �ೂೕಕದ �ಾಪ ಕೃತಯ್ಗಳನುನ್
�ೂೕಡು�ಾಗ ಅವನ ಹೃದಯದ ಏ�ಾಗುತತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನ �ಾತುಗಳು ಇ�ಲ್
ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್�. 9
2:9 �ಂ�ನ ಎ�ಾಲ್ ಯುಗಗಳಂ�, ಈಗಲೂ �ಾನವ ಕುಲವ� ಎರಡು ಗುಂಪ�ಗ�ಾ�
�ಭಜ��ಾ�� – “ಭ�ತ್�ೕನರು” ಮತುತ್ “ಅ�ೕ�ವಂತರು”. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
“ಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವರು” ಎಂದ� ಒಬಬ್�ೕ �ಜ�ಾದ �ೕ�ಸುವ �ೕವರ�ಲ್ ನಂ��ಯುಳಳ್ವರು
ಮತುತ್ ಆತ�� ತಮಮ್ನುನ್ ಸಮ�ರ್��ೂಂ�ರುವವರು. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾನವ�ಾ� ಬಂದ ಒಬಬ್�ೕ �ೕವರು, ಆದದ್�ಂದ ಭ�ತ್ಯುಳಳ್ವರು ಆತನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್�. ಅ�ೕ�ವಂತರು ಆತನನುನ್
��ಾಕ�ಸು�ಾತ್� (ಆದರೂ, �ಲವರು �ಾವ� ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಂದು �ೕಳು�ಾತ್�)
ಮತುತ್ ಅವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಆತನನುನ್ ನಂಬುವ�ಲಲ್�ಂದು ಅವರ �ೕ�ತಗ�ೕ
ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�.
“ಕಷಟ್ಗ�ೂಳ�ಂದ ತ�ಪ್ಸುವವನು”– 1 �ೂ�ಂಥ 10:13; �ೂೕ�ಾ 8:35-39.
“�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ �ನ”– ಅ�� 17:31.
“��ಾನುಭವ”– ಅಂ�ಮ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ �ನ ಇನೂನ್ ಬಂ�ಲಲ್�ಾದರೂ, ಈ
ಮೃತಪ�ಟ್ರುವ ಅ�ೕ�ವಂತರು ��ಯನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವರು (ಲೂಕ 16:22-25).ಇ ದು
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ �ನ ಬರುವ ತನಕ ಮತುತ್ ನಂತರವ� ಮುಂದುವ�ಯುವದು. 10
2:10 “ಶ�ೕರ�ಾವದನು�ಾರ ನ�ಯುವವರು”– �ೂೕ�ಾ 7:5; 8:5-8 �ೂೕಡು�ಾತ್�.
“ಬಂಡುತನದ ಆ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 15:19; �ೂೕ�ಾ 1:24; ಎ� 4:19,22.

“ಪರ್ಭುತವ್ �ರ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವವರು”– ಅಂದ�, ಅವರ �ೕ� ಅ��ಾರ ನ�ಸುವ
ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವ�ಲಲ್ರನೂನ್ �ರ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವವರು. ಇದು ಸಹಜ�ಾ� ದರ್�ಾಯ್� ಮತುತ್
ಅ�ೖ�ಕ��ಂ�� �ಾಗುತತ್�. ಈ �ಾಯರ್ಗಳ ಪರ್�ಾವದ�ಯ�ಲ್ ಜನರು �ೕವರ ಅಥ�ಾ
�ಾನವರ ಅ��ಾರವನುನ್ �ರಸಕ್�ಸು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಅವ�ಂದ ಅವರ ದುಷಟ್ತನಗ��
ಅ�ಡ್�ಾಗು�ಾತ್ ಇರುತತ್�. ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒ�ತನವನುನ್ �ರಸಕ್�ಸು�ಾತ್�.
ಅವರು ತಮಮ್ ಭರ್ಷಟ್�ಾದ ಬಯ�ಗಳನುನ್ �ಂ�ಾ��ದಷುಟ್ �ೖಯರ್ವಂತರು ಮತುತ್
ಅಹಂ�ಾ�ಗ�ಾಗು�ಾತ್�.
“ಮ�ಾಪದ�ಯವರು”– ಅಥ�ಾ “ಪರ�ೂೕಕದವರು” – ಅಂಥವರು ಕ�ಣ್� �ಾಣದ
�ೂೕಕವನುನ್ ಕ�ಗ�ಸುವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅವ�� ಈ �ೂೕಕ�ೕ ಎಲಲ್ವ� ಆ�ರುತತ್�.
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2:11 ಯೂದ 9 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
2:12 ಎ� 4:18; ಯೂದ 10 . �ಾವ� �ಾವ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಅ�ಾಯಕರಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್ ಒ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು �ೕ�ಾಗುವಷುಟ್ �ೕನ� ಅವರ�ಲ್ ಇರುವ�ಲಲ್. ಅವರು
ತಮಮ್ ಅಹಂ�ಾರದ�ಲ್ �ಳುವ��ಯನೂನ್ �ೕ� ಪರ್�ಾವವ�ಳಳ್ ಸತಯ್ದ ಬ�ಗ್ �ಟಟ್�ಾ�
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�.
“��ೕಕಶೂನಯ್ ಪಶುಗಳು”– �ೕತರ್� 49:12,20; 57:4; 74:19. ಅಂಥವ��
�ಾರ್�ಗ��ರುವಷುಟ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ��ಯೂ ಇರುವ�ಲಲ್. ಅವ�� �ೕ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ವ�
ತಮಮ್ �ಾ�ೕ�ಕ ಇ�ಛ್ಗಳು �ರ�ೕರ�ೕಕು. ಅವರು �ಾರಣಗಳನುನ್ �ೂಡುವ ತಮಮ್
�ಾಮಥಯ್ರ್ದ �ಷಯದ�ಲ್ ಗವರ್ಪಡು�ಾತ್�, ಆದ� ತಮ� �ಾವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವ� ಇಲಲ್
ಎಂಬ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 13
2:13 “ಅ�ೕ�ವಂ��ಯ ಪ��ಾಮಗಳು”– ಗ�ಾ 6:7-8; 1 �ಸ 1:6.
“ಹಗಲು”– ತಮಮ್ �ಟಟ್ ಬಯ�ಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು �ಾ�ರ್ಯ ಸಮಯ ಅವ��
�ಾ�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಅವ�� �ಾ���ೕ ಇರುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್
ಮು�ಚ್ಡಲು ಅವರು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ�ಲಲ್.
“�ಮಮ್ ಸಂಗಡ ಔತಣ �ಾಡು�ಾತ್�”– ಅ�� 2:42; ಯೂದ 12; 1 �ೂ�ಂಥ
11:20-22 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 14
2:14 ಅವರು ಪರ್��ಬಬ್ ��ೕಯನುನ್ �ಾಮದ ದೃ�ಟ್�ಂದ�ೕ �ೂೕಡು�ಾತ್� ಮತುತ್
ಆ�ಯನುನ್ �ೕ� ಮರಳು �ಾಡಬಹುದು ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಅವರು ತಮಮ್
ಆ�ೂೕಚ�, ಬಯ� ಮತುತ್ �ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಸತತ�ಾ� �ಾಪ �ಾಡು�ಾತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ
5:28-30 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ೂೕಭ”– ವ 3. ಅವರು �ೂೕರ�ಾದ �ಾವ್�ರ್ಗಳು, ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಇತರರ ಬ�ಗ್
�ಂ�ಸದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�.
“�ಾಪ�ಕ್ �ಾತರ್ರು”– 1 �ೂ�ಂಥ 16:22; ಗ�ಾ 1:8-9; ಇ�ರ್ 6:8; ಆ� 4:11;
ಧ�ೕರ್ 16:22; ಗ�ಾ 1:8-9; ಧ�ೕರ್ 11:26-28; �ಾ�ೂೕ 3:33; ��ಾಯ 24:6.
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2:15 “�ೕ�ಾದ �ಾಗರ್ವನುನ್ �ಟಟ್ವರು”– 1 �ೕ�ಾನ 2:19.
“��ಾಮನು”– ಯೂದ 11. ಇವನ ಕ�ಯನುನ್ ಅರಣಯ್�ಾಂಡ 22-25 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್
�ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. ಸಂ�ಾಯ್ 22:1-7,19 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು
ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು ದು�ಡ್� �ಗು�ಾತ್�. ಅವರು ಹಣ ಅಥ�ಾ ಇತ� �ೌ�ಕ
�ೌಲಭಯ್ಗ��ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಜನರು ಏನು �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸು�ಾತ್�ೂೕ
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಸುವ ಮನಸುಸ್ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�. ��ಾಮನ ತಂ� – ��ೕರ ��ಾಮನ
ತಂ�ಯ �ಸರು. 16
- 2:16 ಸಂ�ಾಯ್ 22:28-31.
“ಹುಚುಚ್ತನ”– ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಉ�ದ್ೕಶಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್ �ೕವ�ಂದ
ಮ��ಾಡಬಹುದು ಎಂದು �ೕ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಗರ್ದಂ� ನ�ಯ� ತನನ್
ಸವ್ಂತ �ಾಗರ್ದಂ� ನ�ಯಲು ಮುಂ�ಾಗುವದು ಹುಚುಚ್ತನ�ಾ��. 17
2:17 “�ೕ�ಲಲ್ದ �ಾ�ಗಳು”– 2 �� 3:5 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಅವರು
�ೂರ� �ೕಗಯ್�ಾ� �ೂೕಪರ್���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಆದ� ಒಳ� ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನದ�ಲ್
�ಾ��ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅವರು �ಾವ� �ೕವ�� �ೕ�ದವರು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�
ಆದ� �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವ�ೂಳ� ಇರುವ�ಲಲ್. “�ೕ�ನ” –�ಷಯದ�ಲ್ �ೕ�ಾನ
4:13-14; 7:38-39 �ೂೕ��.
“�ರು�ಾ��ಂದ ಬ���ೂಂಡು �ೂೕಗುವ ಮಂಜು”– ಯೂದ 12. ಎ� 4:14
�ೂೕ��.
“�ಾಗರ್ತತ್�”– ಅವರು ಇ�ಲ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಕತತ್�ಯನುನ್ ಆ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�
(�ೕ�ಾನ 3:19-20); ಅವರು �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಕತತ್�ಯ�ಲ್�ೕ ಇರು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
8:12; 22:13; ಯೂದ 13). 18
2:18 “ಹುರು�ಲಲ್ದ �ೂಡಡ್�ೂಡಡ್ �ಾತುಗಳ�ಾನ್ಡು�ಾತ್�”– ಭ�ತ್�ಲಲ್ದವರು
ಸಹಜ�ಾ� ಬ�ಾ� �ೂಚುಚ್ವವ�ಾ�ರು�ಾತ್� – �ೕತರ್� 52:1; 75:4; 94:4; �ೂೕ�ಾ
1:30; ಗ�ಾ 6:13; 2 �� 3:2; �ಾ�ೂೕಬ 3:5. �ಾರು ತಮಮ್ ಕು�ತು ಕ��
�ೂಗ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರು �ಚುಚ್ �ೂಗ��� �ಾತರ್�ಾಗು�ಾತ್�.

“ಅವ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಂಡವರು”– ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಆಸ�ತ್ �ೂೕ�ಸುವವರು ಅಥ�ಾ
�ೂಸ�ಾ� �ರ್ೖಸತ್�ಾ�ರುವವರ �ೕ� ಈ ದುಷಟ್ �ೂೕಧಕರು �ಯಂತರ್ಣ �ಾ�ಸಲು
ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ಾಳು �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. 19
2:19 “�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ �ೂಡು�ತ್ೕ�ಂದು ಅವ�� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡು�ಾತ್�”– ತಮ�
ಇಷಟ್�ಾಗುವ �ಾಪದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್��ಂ�ೕ ಅವ�� �ೂ�ತ್ರುವ
�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್�ಾ��. ಅವರು �ೕವರ ಕೃ�ಯನುನ್ �ರುಚು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್ರು �ಾಪದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್ �ೂೕದರೂ, ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್� ಎಂಬ
ನಂ��ಯ�ಲ್ರು�ಾತ್� (ಯೂದ 4; ಗ�ಾ 5:13), ಆದ� ಈ �ಷಯದಲ ಬ�ಗ್ �ೕವರ
�ಾಕಯ್ದ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಕ�ಗ�ಸು�ಾತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 6:9-10; ಗ�ಾ 5:21,24).
“�ಾಸರು”– �ೕ�ಾನ 8:34-35; �ೂೕ�ಾ 6:16. ಹಣ ಮತುತ್ ಕ�ಣ್�ಾ��
�ಾಸ�ಾ�ರುವವರು �ಲ���ಮ್ ಎದುದ್ �ಂತು ಇತರ�� �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ ಬ�ಗ್
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್� – ಅವರ �ಾ� �ಾಸತವ್�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುವ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�. 20
2:20 “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ�ಾದ �ಾನ �ೂಂ� . . . ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವದು”–
ಅಂಥವ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯದ�ಲ್ �ಚುಚ್ �ಾನ ಇರುತತ್�, ಯೂದನ �ಾ� ಅವರು
ಆತನನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. “�ೂೕತು�ೂೕದ�” –ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ��� ಮತುತ್
ಇ�ರ್ 6:4-6; 10:26-27 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಷಯದ�ಲ್ ��ಚ್ನ �ಳುವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರಬಹುದು, �ೂಸ �ಾ�ಯನುನ್ �ರು�
�ಾಕುವ �ೕ�ಾರ್ನವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ಟಟ್ತನವನುನ್
�ಟುಟ್�ಡಲು ಮುಂ�ಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರು �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನವನುನ್
�ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ೂಸ ಸವ್�ಾವ ಪ���ಾದ್� ಎಂಬದಲಲ್.
“�ದ��ಂತ �ಟಟ್�ಾದ್��”– ಮ�ಾತ್ಯ 12:43-45 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
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2:21 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಗರ್ �ೕ�, �ೕರ ಮತುತ್ ಇಕಕ್�ಾಟ್ದ �ಾಗರ್�ಾ�� (2:2,15;
ಮ�ಾತ್ಯ 5:20; 7:13-14; ��ಾಯ 35:8; �ೕತರ್� 15:1-5). ಈ �ಾಗರ್ವನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಮತುತ್ ಇದ�ಂದ �ಂ� ಸ�ಯುವ �ಾಧಯ್�ಯು ಬಹಳ�ಾ��.
“ಪ�ಶುದಧ್ ಆ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17,19; �ಾಕರ್ 1:15; ಲೂಕ 24:47; ಅ�� 17:30.
ಸು�ಾ�ಾರ್ ಸಂ�ೕಶವ� �ೕವರು �ಾನವ�� �ೂ�ಟ್ರುವ ಪ�ಶುದಧ್ ಆ�� ಸ�ಾನ�ಾ��.
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2:22 �ದಲ�ಯ �ಾ�ೂೕ�ತ್ಯನುನ್ �ಾ�ೂೕ 26:11 ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು,

ಎರಡ�ಯದ ಮೂಲ �ೂ�ತ್ಲಲ್. �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು “ಕು�ಗ�ಾ��ಾದ್�” (�ೕ�ಾನ
10:27), �ಾ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಹಂ�ಗಳಲಲ್. ಕು�ಗಳು �ಾವ� ಕ�ಕ್ದದ್ನುನ್ �ಕುಕ್ವ�ಲಲ್
ಅಥ�ಾ �ಸ�ನ�ಲ್ �ೂರ�ಾಡುವ�ಲಲ್. �ೕವಜನರು �ಾಪದ�ಲ್ �ೕಳುವ �ಾಧಯ್���
(�ಾ�ೂೕಬ 3:2; 1 �ೕ�ಾನ 2:1; ಗ�ಾ 2:11-13; 5:17) ಆದ� ಅವರು
ಅದರ�ಲ್�ೕ �ೂರ�ಾಡು�ಾತ್ ಇರುವ�ಲಲ್ (�ಾ�ೂೕ 24:16; 1 �ೕ�ಾನ 3:9).
�ಲವರು �ಾವ��ಾದರು �ಾರಣ�ಕ್ �ಾ�ರ್ಕ�ಾಗುವ ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ಂ�ನ �ಟಟ್ �ಾಗೂ
ಅ�ೖ�ಕ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ತಯ್�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದರ ಸಪ್ಷಟ್ �ತರ್ಣವನುನ್ �ೕತರ್ನು �ೂಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್�. ಆದ� ಬಹು�ೕಗ�ೕ ಅವನ �ಜ�ಾದ ಸವ್�ಾವವ� �ೂರಬರುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರು
ಅವ�ಗ�� �ಂ�ರುಗು�ಾತ್�. �ೕ��ಂದ �ೂ�ದರೂ ಹಂ� ಹಂ��ಾ��ೕ ಇರುತತ್��ೕ
�ೂರತು �ೕ� ಆಗುವ�ಲಲ್.

31
3:1 “�ಾಪಕ �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು”– 1:12-15. 2
3:2 “ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– 1:19-21.
“ಅಪಪ್�”– 2:21. ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಅವನು ��ಾವ್�ಗಳ �ಳುವ�� ಮತುತ್ �ಳವ���ಾ�
ಹ� ಮತುತ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್�. 3
3:3 “ಕು�ೂೕದಯ್�ಾರರು”– 2:12; 2 ಪ�ವರ್ 36:16; �ೕತರ್� 1:1; 73:8; 74:22;
�ಾ�ೂೕ 14:9; 15:12; 19:29; 21:24; ��ಾಯ 28:14; ಅ�� 13:41; ಯೂದ 18.
�ಲವರು �ೕ�ಂ�ೕ �ರ್ೖಸತ್ರ ಉತತ್ಮ�ಾದ ನಂ���ಳ� ಪರ್�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಪ��ಾ�ಯನುನ್
ಪ�ೕ�ಸುವದು ಮತುತ್ �ಟಟ್ ಬಯ�ಗಳನುನ್ �ಟುಟ್�ಡುವದ�ಕ್ಂತ ಕು�ೂೕದಯ್
�ಾಡುವದು ಸುಲಭ�ಾ��. 4
3:4 “ಆತನ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:3,30; �ೕ�ಾನ 14:3. ಈ ಕು�ೂೕದಯ್�ಾರರು
�ೕ� ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕಘರ್ ಸಮಯ�ಾದರೂ
ಬರ�ಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ ಆತನು ಬರುವ�ೕ ಇಲಲ್ ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. 5
3:5 “�ೕ�ಂದು ಮ�ತು�ಡು�ಾತ್�”– ಅವರು ತಮಮ್ �ಟಟ್ ಬಯ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು
ಇಷಟ್ಪಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ ಅ�ಡ್ಪ�ಸುವಂಥ �ಾವ �ಾಯರ್ವನೂನ್ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್
ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸುವ�ಲಲ್. ಅವರ ನಂ��ಗಳು ಸತಯ್ ಸಂಗ�ಗಳ �ೕ�
ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾವ� �ಾವ�ದು ಸತಯ್�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್�ೂೕ
ಅವ�ಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್�. �ೂೕ�ಾ 1:28 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರ
ಸತಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಅವ�� �ೂ�ತ್ಲಲ್� ಇರುವದು ಮತುತ್ ಅವರ ಅಪನಂ��

ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ�ಾ�ರುತತ್�.
“�ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಮೂಲಕ”– ಆ� 1:1-3,6,9, ಇ�ಾಯ್�; �ೕತರ್� 33:6. 6
3:6 2:5 �ೂೕ��. 7
3:7 “�ಾಕಯ್”– ಇ�ರ್ 1:3.
“�ಂ�”– ವ 12; ��ಾಯ 66:15-16; ನಹೂ 1:6; ಮ�ಾ� 4:1; ಪರ್ಕ 20:9.
ಭೂ�ಾಯ್�ಾಶಗಳು �ಂ��ಂದ �ಾ�ಾಗ �ಾಶ�ಾಗುತತ್�? ರಕಷ್��ೂಂದ� ಇರುವವರ
�ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆಗುತತ್�, ಅದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ� ಆಗುವ�ಲಲ್ (ಪರ್ಕ
20:11-15 �ೂೕ��). ಮ�ಾತ್ಯ 19:28; ಅ�� 3:21; �ೂೕ�ಾ 8:19-21 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. 8-9
3:8-9 �ಾನವ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರುವ�ಾ� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ� ಬಹಳ
ಸಮಯ�ೕ ಆ�� ಎಂದು ಅ�ನ್ಸುತತ್�. ಆದ� �ೕವರು ನಮಮ್ �ಾ� ಸಮಯವನುನ್
�ೂೕಡುವ�ಲಲ್, ಆತ�� ಅದು ಎರಡು �ನ ಅಥ�ಾ ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ ಕ���ಾ��.
�ೕತರ್� 90:4 ಮತುತ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� ಆತನು 2000 ವಷರ್ಗಳು (ಅಥ�ಾ
�ಚುಚ್) �ಾಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಅಂದ�, ನಮಮ್ ಅ���ಯ ಪರ್�ಾರ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮ�ತ್
ಕಳು�ಸುವ �ದಲು, ಆತನು ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬ�ಾ��. ಆತನು �ಾನವರನುನ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ ನ�ಸುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್
ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ಇನುನ್ �ಾನು �ಾಯ�ಾರದು ಎಂದು �ೕ�ಸುವ ಸಮಯದ ತನಕ
�ಾಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಆ� 6:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 9
3:9 “�ಾವ�ಾದರೂ �ಾಶ�ಾಗುವದು ಆತ�� ಇಷಟ್�ಲಲ್”– ���ಕ್ೕಲ 18:32; 1
�� 2:4; �ೕ�ಾನ 3:16. �ಾನವ�ಲಲ್ರೂ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೕವರ
ಬಯ��ಾ�� – ಅ�� 17:30.
“ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:2. 10
3:10 “ಕತರ್ನ �ನ”– ��ಾಯ 2:12; 13:6-13; �ೕ�ೕಲ 2:1-2,30,31; �ಫ
1:14-18; ಅ�� 2:20; 1 �ಸ 5:2; 2 �ಸ 2:2 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
“�ನ” ಎಂಬ ಪದ ಅಕಷ್�ಾಥರ್�ಾ� ಒಂದು �ನ ಎಂಬದನುನ್ ಅವಶಯ್ಕ�ಾ�
ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್. ಆ� 2:2; ��ಾಯ 34:8; �ೕ�ಾನ 9:4; 1 �ಸ 5:5,8 �ೂೕ��.
ರಕಷ್�ಯ “�ನ” (2 �ೂ�ಂಥ 6:2) �ೌಲನ �ನ�ಂದ ನಮಮ್ �ನದ ತನಕ, ಸು�ಾರು
ಎರಡು �ಾ�ರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಂದುವ�ಯು�ಾತ್ ಬಂ��. ಕತರ್ನ “�ನ” –ಸಮಯದ
ಅವ�ಯು ಬಹುಶಃ �ಾ�ರ ವಷರ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಅ�ಕ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣ�ಂದ �ಾರ್ರಂಭ�ಾ� ಪರ್ಕ 20:11-15 ರ ಮು�ಾತ್ಯ�ಾಗುವದು.

“ಕಳಳ್ನು ಬರುವಂ�”– 1 �ಸ 5:1-3; ಪರ್ಕ 3:3; 16:15. 11
3:11 “ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳು �ೕ�”– �ಾಶನ�ಕ್ ಗು��ಾಗುವ �ೂೕಕದ �ಾಯರ್ಗ��ಾ�
�ೕ�ಸುವದು ಸಮಂಜಸ�ಾ���ೕ? 1 �ೕ�ಾನ 2:15-17 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.
“ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ ನಡವ�� ಮತುತ್ ಭ�ತ್”– �ೕತ 2:11-14; 1 �ೕತರ್ 1:15; 1
�ೕ�ಾನ 1:6. 12
3:12 “�ೕವರ �ನ”– ವ 10; 1 �ೂ�ಂಥ 1:18; 3:13; 5:5; 2 �ೂ�ಂಥ 1:14;
���ಪ್ 1:6. ��ಾವ್�ಗಳು ಅದರ ಬ�ೂೕಣವನುನ್ ತವ್�ಪ�ಸುವದು �ೕ�, ಅಂದ�, ಆ �ನ
�ೕಗ ಬರುವಂ� �ಾಡುವದು �ೕ�? ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಡಲು �ೕ�ರುವ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದ� ಆ �ನವ� �ೕಗ ಬರುತತ್�. ಆತನು ನಮ� ಆತನ �ಾಜಯ್ವ� ಬರ�
ಎಂದು �ಾರ್�ರ್ಸುವಂ� ಆ�ಾ���ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 6:10) ಮತುತ್ ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ೂೕಕದ ಕಟಟ್ಕ�� �ಾರುವಂ� �ೕ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 28:19; �ಾಕರ್ 16:15). ಆತನ
ಸ� ಅದರ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಮು�ಸು�ಾಗ ಈ ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ ಸಮಯವ� ಬರುತತ್�
(ಮ�ಾತ್ಯ 24:14).
“�ಂ�”– ವ 7. �ೕತರ್ನು ನಮ� ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ನ�ಯುವ �ಾಯರ್ಗಳ
�ೕ�ಾಪ�ಟ್ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್ಲಲ್. ಆತನ �ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ಾನವರ ಅಂ�ಮ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ಗೂ �ದಲು �ಾ�ರ ವಷರ್ಗಳು ಆ�ವ್� �ಾಡು�ಾತ್�
�ಾಗೂ ಭೂ�ಾಯ್�ಾಶಗಳ �ಾಶನವನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ �ಾಧಯ್�ಯನುನ್
ಅಲಲ್ಗ�ಯುವ�ಲಲ್ (ಪರ್ಕ 20:1-6). �ಾ�ರ ವಶರ್ಗಳ �ದಲು ಮತುತ್ ನಂತರ
�ೂೕರ�ಾದ �� ��ಸ�ಾಗುತತ್� – 2 �ಸ 1:7; ��ಾಯ 24:6-13; 29:6; 30:30;
ಪರ್ಕ 16:8-9; 20:9,14,15. 13
3:13 “ನೂತ�ಾ�ಾಶಮಂಡಲ, ನೂತನಭೂಮಂಡಲ”– ��ಾಯ 65:17; ಪರ್ಕ 21:1.
“ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಯು �ಾಸ�ಾ�ರುವದು”– ಪರ್ಕ 21:27; 22:14-15; �ೕತರ್�
15:1-5; 89:14; 118:19; ��ಾಯ 11:4-5; 1 �ೂ�ಂಥ 6:9-10. �ಜ�ಾದ �ೕ�,
�ೕವರ �ೕ�ಯನುನ್ ಕು�ಗ್ಸ�ಾಗು�ತ್ರುವ, �ಂ�ಸ�ಾಗು�ತ್ರುವ ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ಂತ ಅದು
ಸಂಪ�ಣರ್ �ನನ್�ಾ�ರುವದು. 14
3:14 �ಾ� 12:10; 1 �ೂ�ಂಥ 1:8; ಎ� 1:4; 4:3; 5:27; ���ಪ್ 1:10; 2:15; 1
�ಸ 5:23; ಇ�ರ್ 12:14. ಆತನು �ೕ�ರುವ �ಾ� �ಾವ� �ೕ�ಸುವ�ಾದ�, ಆತನ
ಬ�ೂೕಣವನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಆತಮ್��ಾವ್ಸ�ಂದ ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ�ರು�ತ್ೕ�.
15

3:15 “�ಾ�ಮ್”– ವ 9.
“�ೌಲ”– ಅವನು �ೂೕ�ಾ 2:4; 3:25-26; 9:22-23; 10:21 ರ�ಲ್ �ೕವರ �ಾ�ಮ್ಯ
ಬ�ಗ್ ಬ���ಾದ್�. �ೕತರ್ನು ಆ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್ ಇರಬಹುದು. 16
3:16 “��ಯುವದ�ಕ್ ಕಷಟ್�ಾ��”– �ೌಲನ ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಕಷಟ್ದ �ಷಯಗಳು ಮತುತ್
ಕಷಟ್ದ �ಾತುಗಳು ಇ� (ಉ�ಾಹರ��, �ೂೕ�ಾ ಪ�ರ್�ಯ �ಲವ� �ಾಗಗಳು).
ಅ�ಕ�ಾದ ಅಧಯ್ಯನ ಮತುತ್ ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್�, �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ೂಡುವ �ಾನ
ಮತುತ್ �ಳುವ���ಲಲ್� �ೂೕದ�, ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ನ�ಮ್ಂದ
ಆಗುವ�ಲಲ್.
“ತ�ಾಪ್� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವವರು”– ಇದು ಅ��ಾಯ್ವಂತರು ಎಂಬದ�ಕ್ಂತ
ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ ಎ�ಸುತತ್�. ��ಾಯ್�ಾಯ್ಸದ �ೂರ� ಜನರು ಸತಯ್�ೕದವನುನ್
“�ರುಚುವಂ�” �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕವರು ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೕ�
ಅಧಯ್ಯನ �ಾಡ�ೕಕು �ಾಗೂ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ಲಲ್�ರುವದು
�ರುಚುವಂ� �ಾಡುತತ್�.
“ಚಪಲ�ತತ್ರು”– 2:14; �ಾ�ೂೕಬ 1:8 – ಸತಯ್ದ�ಲ್ �ಥ್ರ�ಾ� �ಲಲ್ಲು ಆಗದವರು
(�ೂ�ೂ 1:23; 4:12; 1 �ಸ 3:8; 2 �ಸ 2:15; 1 �ೕತರ್ 5:9-10).
“ತ�ಾಪ್ದ ಅಥರ್ �ೂಡು�ಾತ್�”– ಅ�� 20:30; 2 �ೂ�ಂಥ 4:2; ಗ�ಾ 1:7; ��
23:36. �ೌಲನ ಬರಹಗಳು (ಮತುತ್ ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದವ�) ಅಂಥವರ �ೖಗಳ�ಲ್ ಬಹಳ�ಾ�
ನಲು�� – ಅವರ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು �ಚುಚ್ ��ಾಯ್ವಂತ�ಾ��ಾದ್�.
“��ಾಕ್ದ ಗರ್ಂಥಗಳು”– �ೌಲನು ಅವ�� ಬ��ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕತರ್ನು
�ಾ�ಸು�ಾತ್ ಇರುವದನುನ್ ಗಮ��� (ಅವ�ಗಳು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ರ್ೕರ��ಾ��
ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್ನು ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ದದ್ನು – 1:20-21).
“ತಮ� �ಾಶವನುನ್ಂಟು �ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�”– 2:1,3; 2 �ಸ 2:10. �ಾವ� �ೕವರ
ಪರ್ಕಟ�ಗಳನುನ್
�ೕ�
��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�
ಎಂಬ
�ಷಯದ�ಲ್
�ಚುಚ್
�ಾಗರೂಕ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಆತನ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ರು�ದ�
ಮತುತ್ ���ದ� ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಮನ�ಸ್� ಬಂದ �ಾ� ನ�ದು�ೂಂಡ� ಆತನು �ೂಡವ
ದಂಡ��ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 17
3:17 “ಎಚಚ್���ಾ��ರ್” ಅಥ�ಾ “�ಾಗರೂಕ�ಾ��ರ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:17; 16:6;
�ಾಕರ್ 13:9,23,33; ಅ�� 20:31; 1 �ೂ�ಂಥ 16:13.
“ದುಷಟ್ರು”– ಅಥ�ಾ “ಅಧ�ರ್ಗಳು” – 2:7-8; 2 �ಸ 2:3,7-9; 1 �ೕ�ಾನ 3:4;
ಯೂದ 4; 1 �ೂ�ಂಥ 9:21; �ಾ�ೂೕಬ 2:8.

“�ಕಕ್ದಂ�”– 1:10; 1 �ೂ�ಂಥ 10:12. 18
3:18 “ಅ�ವೃ�ಧ್”– ಎ� 4:12-15; 1 �ೕತರ್ 2:2.
“ಕೃ�”– �ೕತ 2:11-14 �ೂೕ��. �ಾವ� ಕೃ�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ ಕೃ�ಯು ಕ�ಸುವ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗ�ೕಕು. ಇದು�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕೃ��ಾ�� ಮತುತ್
ಅದರ�ಲ್ ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುವದು ಆತನಂ� ಅ�ವೃ�ಧ್�ಾಗುವ�ಾ��.
“�ಾನ”– ಎ� 1:17; 3:18-19; ���ಪ್ 3:10; �ೂ�ೂ 1:9; 2:2. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಉತತ್ಮ�ಾ� ��ಯಲು ಮತುತ್ ಆತನ �ಾ� ಆಗಲು – ಇದು ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ
ಪರ್ಮುಖ ಗು��ಾ�ರ�ೕಕು.
“ಆತ�� ಸ�ಾ�ಾಲವ� �ೂತ್ೕತರ್”– �ೂತ್ೕತರ್ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ೕ ಸಲುಲ್ತತ್� ಎಂಬದು
�ೕತರ್�� �ೂ�ತ್�. �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ ಈ �ೂತ್ೕತರ್ಗ�� �ೕಗಯ್�ಾ��ಾದ್�. ��ಾಯ
42:8; �ೂೕ�ಾ 11:36; 16:27. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇದ�ಕ್ �ೕಗಯ್�ಾ��ಾದ್� �ಾಕಂದ�
ಆತನು �ೕವರ ಪರ್�ರೂಪ�ಾ��ಾದ್�.

