�ೕ�ಾನನು ಬ�ದ �ದಲ�ಯ ಪ�ರ್�
�ೕಖಕ:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ನ ಮೂಲ �ಷಯ್ರ�ಲ್ ಒಬಬ್�ಾದ �ೕ�ಾನನು
��ಾಂಕ:
ಬುಹುಶಃ �ರ್.ಶ. 85 ಮತುತ್ �ರ್. ಶ. 95
�ಷಯಗಳು:
ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ �ೕವರ ಕೃ��ಂದ, �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ ಹುಟಟ್ನುನ್
�ೂಂ��ೂಂಡವ�ಲಲ್�� ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ಇವರು �ೕವ�ಂದ �ರ್ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಆತನ
ಅಮೂಲಯ್ ಮಕಕ್�ಾ��ಾದ್� (2:1,12,13,18,28; 3:7; 4:4; 5:21). ಅವರು ಕುಟುಂಬದ
ಸದಸಯ್ರು ಮತುತ್ �ೕವರ ಕುಟುಂಬದವ�ಾ��ಾದ್�, ಮತುತ್ ಅವರು ಈ ಮಹತವ್ವ�ಳಳ್
ಸತಯ್�ಕ್ ತಕಕ್�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕ�ಾನನು ಬ�ಯು�ಾತ್�. ಅ�ೕ�ಂದ�,
ಅವರು �ೕವರ ಮತುತ್ ಇತರರ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು (1:3-7), ಅವರು
ಏ�ಾದರು
�ಾಪ
�ಾ�ದದ್�
ಅಥ�ಾ
ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ದ
ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯ�ಲ್ರುವ��ಾದ�
ಅದನುನ್
ಒ�ಪ್�ೂಂಡು
ಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್
�ೂಂದ�ೕಕು (1:8—2:2), ತಂ��ಾದ �ೕವರ ಅಪಪ್�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು
(2:3-7), ಮತುತ್ ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು (3:11-20). ಈ ಪ�ರ್�ಯ ಮೂರು
ಪರ್ಮುಖ ಪದಗಳು �ಾವ��ಂದ� “�ೕವ” (1:1-2; 2:25; 3:15; 5:11-12,13,20),
“�ಳಕು” (1:5-7; 2:8-9,10) ಮತುತ್ “�ರ್ೕ�” (3:11-18; 4:7-12). ಮ�ೂತ್ಂದು
ಪರ್ಮುಖ�ಾದ ಪದ “��ದು�ೂ” (2:3,5; 4:6-7; 5:13,18), ಮತುತ್ ಮುಖಯ್�ಾದ
�ಷಯ ಭರವ� – �ಾವ� �ೕವರ ಕುಂಬದ�ಲ್ �ಜ�ಾ�ಯೂ ಹು�ಟ್�ದ್ೕ�ಂಬದನುನ್ �ಾವ�
�ೕ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು.
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1:1 “ಆ��ಂದ”– ಆ� 1:1; �ೕ�ಾನ 1:1.
“�ಾವ�”– �ೕಸು�ನ ಮೂಲ �ಷಯ್�ಲಲ್ರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಾನನು ಇ�ಲ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�. �ೕಸುವ� �ೂೕಕದ�ಲ್ರು�ಾಗ ಅವ�� ಆತನು ವಯ�ತ್ಕ�ಾ�
�ೂ�ತ್ತುತ್, ಆತನು �ೕ�ದದ್ನುನ್ �ೕ���ೂಂ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಆತನು �ಾ�ದದ್ನುನ್

�ೂೕ�ದದ್ರು. 2 �ೕತರ್ 1:16; �ೕ�ಾನ 15:27; ಅ�� 4:20 �ೂೕ���.
“�ೖ�ಂದ ಮು�ಟ್�ದ್ೕ�”– ಲೂಕ 24:39; �ೕ�ಾನ 20:27 �ೂೕ��. ಇದು �ರ್ಸತ್ನ
ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನದ ನಂತರ.
“�ೕವ�ಾಕಯ್”– �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ �ಾಕಯ್�ಾ��ಾದ್�, ಮನುಷಯ್�� �ೕವರ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ
ಪರ್ಕಟ�. ಮತುತ್ ಆತನು �ತಯ್�ೕವ�ಾ��ಾದ್� (5:20; �ೕ�ಾನ 1:4; 5:26; 14:6),
ಮತುತ್ ಜನ�� �ತಯ್�ೕವವನುನ್ �ೂಡಲು ಆತನು ಬಂದನು �ೕ�ಾನ 10:10; 6:51 .
ಆತನು �ಾ�ಾ�ದ �ಾತುಗಳು ಸಹ “�ೕವ�ಾ�ತುತ್” �ೂೕ�ಾ 5:21; �ೕ�ಾನ 6:63.
2

1:2 “�ತಯ್�ೕವ”– 5:11-12; �ೕ�ಾನ 3:16.
“ತಂ�ಯ ಬ�ಯ�ಲ್ದುದ್”– �ೕ�ಾನ 1:2; 17:5. �ರ್ಸತ್ನು ತಂ� 1 �ೂ�ಂಥ 8:5-6;
2 �ೕ�ಾನ 3 �ಪಪ್� �ೂೕ��.
“ಪರ್ತಯ್ಕಷ್ಯ್�ಾ�ತು”– �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್ತಯ್ಕಷ್ಯ್�ಾ�ಾಗ �ತಯ್�ೕವವ� ಪರ್ತಯ್ಕಷ್ಯ್�ಾ�ತು
(�ೕ�ಾನ 1:14; 2 �� 1:10). 3
1:3 “�ಾವ� ಕಂಡು �ೕ�ದುದ್”– ಮೂರು ವಚನಗಳ�ಲ್ ಇದನುನ್ ಅವನು ಮೂರು �ಾ�
�ೕ��ಾದ್�. ಅವನು ಮತುತ್ ಇತರ ಅ��ೕಸತ್ಲರು ಇತರ�ಂದ ಸಂಗರ್��ದ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕ
ಕಂಡು��ದ ಕ�ಗ�ೂಂ�� �ಾದು�ೂೕಗ�ಲಲ್�ಂದು ದೃಢ�ಾ� ಅವನು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�.
ಅವರು ಏನು �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�ಂದು ಅವ�� ���ತುತ್ �ಾಕಂದ� ಅವರು
ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� �ೕಸುವನುನ್ �ೂೕ�ದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕ���ೂಂ�ದದ್ರು.
“ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�”– ಅ�� 2:42; 1 �ೂ�ಂಥ 1:9; 2 �ೂ�ಂಥ 13:14; ���ಪ್ 3:10.
�ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ ಒ�ಾಟ್� ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ�ದು. �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸಲು
�ೕ�ಾನ�� ಒ�ಳ್ಯ �ಾರಣ�ತುತ್. ಆ �ಾರಣ ಇ�ಾ��. �ೕ� �ಾರಣಗಳು ವ.4;
2:1,12-14; 5:13 ರ�ಲ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�.
“ತಂ�ಯ ಸಂಗಡಲೂ ಆತನ ಮಗನ ಸಂಗಡಲೂ…”– �ೕ�ಾನನು �ರ್ೖ�ೕಕ �ೕವರ
ಇಬಬ್ರು ವಯ್�ತ್ಗಳನಡು� ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಗುರು�ಸು�ಾತ್� (�ರ್ೖ�ೕಕತವ್ದ �ಷಯ�ಾ�
�ಪಪ್� ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17), ಆದ� ಅವರು ಎಷುಟ್ ಒ�ಾಗ್�ಾಟ್�ರು�ಾತ್�ಂದ�
ಒಬಬ್�ೂಂ��
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ರುವ�ದು
ಇ�ೂನ್ಬಬ್�ೂಂ��
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ರುವ��ಾ��. �ರ್ಸತ್ನ �ೖವತವ್ದ �ಷಯ�ಾ� ಇತರ ಉ�ಲ್ೕಖಗಳನುನ್
���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ 2:11 �ಾಣಹಬುದು. �ೕವ�ೂಂ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್� ಎಂದ� ಆತನನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವ��ಾ�� (�ೕ�ಾನ 17:3), ಆತನ ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್, ಆತನ
ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್, ಆತನ �ೕಚ�ಯನುನ್, ಆತನ ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ� ಆತನ �ಲಸವನುನ್

ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ��ಾ��. �ೕವರ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�� �ಾತರ್�ೕ �ೕವರು �ಾ�ಂದು
���� ಮತುತ್ ಆತ�ೂನ್ಂ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�. �ೕ��ಾ�ಗೂ
�ಜ�ಾದ �ಾ�ೂೕದಯ ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವ� ಇರುವ��ಲಲ್ (5:11-12). 4
1:4 “ಸಂ�ೂೕಷ”– ಲೂಕ 2:10; �ೕ�ಾನ 15:11; 16:22,24; 17:13; �ೂೕ�ಾ
14:17; ಗ�ಾ 5:22. ಸತಯ್ವನುನ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ವ್ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ದು ಮತುತ್
�ೕವನದ�ಲ್ ಅ�ಾಯ್�ಸುವ��ೕ �ಜ�ಾದ ಸಂ�ೂೕಷದ ಫಲ�ಾ��. ಆದದ್�ಂದ �ರ್ಸತ್�ಂದ
ಅವನು ಕ�ತ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ �ೕ�ಾನನು ಅವ�� ಬ�ಯು�ಾತ್�. �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್ದ ಸಂಪ�ಣರ್
�ಾನ ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ��ೕಯ�ಾಗುವ��ೕ ಸಂಪ�ಣರ್ ಸಂ�ೂೕಷ. 5
1:5 “�ೕವರು �ಳ�ಾ��ಾದ್�”– �ೌ�ಕ�ಾದ �ಳಕಲಲ್, ಆದ�, ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾದ �ಳಕು.
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಕತತ್�ಯು �ಾಪವನುನ್ ಮತುತ್ ಆ�ಾಯ್�ಮ್ಕ �ಷಯಗಳ
ಅ�ಾನವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�; �ಳಕು ಪ�ಶುದಧ್� ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� –
ಮ�ಾತ್ಯ 4:16; ಲೂಕ 2:32; �ೕ�ಾನ 1:4-5; 3:19-20; 8:12; 11:10; 12:36,46;
ಅ�� 26:18; �ೂೕ�ಾ 13:12; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4,6; ಎ� 5:8-9,13,14; 1 �� 6:16.
“ಎಷುಟ್ �ಾತರ್ವ� ಕತತ್��ಲಲ್”– �ೂೕಕದ�ಲ್ ಬಹಳ�ಾದ ದುಷಟ್ತವ್��, ಆದ�
�ೕವರ�ಲ್ ಅದು �ಾವ�ದೂ ಎಷುಟ್ �ಾತರ್ಕೂಕ್ ಇಲಲ್. ಆತನು ಅದನುನ್
ಉಂಟು�ಾಡ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ೕವರು ಅದನುನ್ �ಾವ��ೕ �ಧದ�ಲ್ ಸಮಮ್�ಸುವ��ಲಲ್.
ಆತನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪ�ಶುದಧ್ನು ಮತುತ್ ಮ��ಯ�ಲ್ (�ೖಭಯುತ�ಾ�)
ಶುದಧ್�ಾ��ಾದ್� (�ಾಜಕ 20:7; ��ಾಯ 6:3). 6
1:6 “�ಾವ� �ೕ�ದ�”– �ಾಪದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೂೕಷದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್ ಸತಯ್ ಮತುತ್
ಪ�ಶುದಧ್�ಯ�ಲ್ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್� �ೂಂದುವ�ದು ಅ�ಾಧಯ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��. �ೕವರನುನ್
��ಾಕ�ಸುವ�ದು �ಾಪವನುನ್ ಆ���ೂಳುಳ್ವ��ಾ��, ಮತುತ್ �ಾವ� ಆತನನುನ್
��ಾಕ��ದ� ಆತ�ೂನ್ಂ�� �ೕ� �ಾವ� ಎಲಲ್ವನುನ್ ಹಂ��ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್? 2 �ೂ�ಂಥ
6:14 �ೂೕ��. ದುಃಖಕರ�ಾದ �ಾಯರ್�ೕ�ಂದ�, ಅ�ೕಕರು �ೕವರನುನ್
��ದು�ೂಂ��ದ್ೕ�ಂದು �ೕ��ೂಂಡು ಆತನನುನ್ ��ಯದವ�ಾ��ಾದ್�, ಮತುತ್ ಆತನು
ಅವ�� �ೂ�ತ್ಲಲ್�ಂದು ಅವರು �ೕ�ಸುವ �ೕ�ತ�ಂದ �ಾ�ೕತುಪಡಸು�ಾತ್� (�ೕತ
1:16).
“ಸು�ಾಳ್ಡುವವ�ಾ��ಾದ್�”– ಆ �ೕ�ಯ ಜನರು �ೕಸ�ೂ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� ಅಥ�ಾ
�ೕ�ಯವನುನ್ �ೕಸ�ೂ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಎರಡೂ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ
ಅವರ ಹಕುಕ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತ�ಾಪ್��.
“ಸತಯ್ವನನ್ನುಸ�ಸುವವರಲಲ್”– ಸತಯ್ವನುನ್ ಸುಮಮ್� �ೕ���ೂಳುಳ್ವ��ಾಗ�ೕ ಅಥ�ಾ

ಸತಯ್ವನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ�ಾಡುವ��ಾಗ�ೕ �ಾ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾವ� ನಮಮ್
�ೕ�ತದ�ಲ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು. 7
1:7 �ಳ�ನ�ಲ್ ನ�ಯುದು ಎಂದ� ಏನು? �ೕ�ಾನನು ಪ�ರ್�ಯ ಉ�ದ �ಾಗದ�ಲ್
ಇದರ ಅಥರ್ವನುನ್ ����ಾದ್�. �ಾಪದ ಕತತ್�ಯ�ಲ್, ಅ�ಾನ ಮತುತ್ ದುಷಟ್ತನದ�ಲ್
ನ�ಯುವ�ದ�ಕ್ ಇದು �ರುದಧ್�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ �ಾಪವನುನ್ ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಕ್
��ೂೕಧ�ಾ�ರುವ�ದನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಕಯ್ವ� ನಮ� ಏನು
�ೕಳುತತ್�ೂೕ ಅದನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ��ಾ��. �ೕವರ ಕ�� ತ�ದ ಮನ�ಂ�ರುವ�ದು,
�ಾವ� ಏನು �ಾಡ�ೕ�ೂೕ ಅವ�ಗಳ�ಲ್ �ಾವ�ದನೂನ್ ಮು�ಚ್ಡ�ರುವ�ದು. �ಾವ�
�ಳ�ನ�ಲ್ ನ�ಯ�ೕ�ಾದ� �ದಲು ನಮಮ್�ಲ್ �ಳ�ರ�ೕಕು. ಅದ�ೂಳ� ನಮಮ್ನುನ್
ತರ�ೕ�ಾ�ರುವ�ದು �ೕವರ �ಲಸ�ಾ�� – 2 �ೂ�ಂಥ 4:6; 1 �ೕತರ್ 2:9; �ೂ�ೂ
1:12-13. �ಳ�ನ �ಾಜಯ್ದ�ಲ್ರುವವರು ಆ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು ನಮಮ್
ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�� (2:6).
“ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�”– ��ಾವ್�ಗಳು �ಳ�ನ�ಲ್ ನ�ದ� �ಾತರ್ �ಜ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯು
ಇರುತತ್�.
�ಾಪ
ಮತುತ್
�ೂೕಷದ�ಲ್
ನ�ಯುವ�ದು
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯನುನ್ �ಾ�ಸುತತ್�.
“�ೕಸು�ನ ರಕತ್ವ� ಸಕಲ �ಾಪವನುನ್ ��ಾರ��ಾ� ನಮಮ್ನುನ್ ಶುದಧ್�ಾಡುತತ್�”–
��ಾವ್�ಗಳು �ಲವ� �ಾ� �ೕಚ�ಯ�ಲ್, �ಾ�ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯರ್ದ�ಲ್
�ಾಪ�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� (2:1; �ಾ�ೂೕಬ 3:2; ಗ�ಾ 2:11-13; 5:17; �ೂೕ�ಾ
7:18; 1 ಅರಸು 8:46). ಅವರು �ಳ�ನ�ಲ್ ನ�ದ� �ೕವರು ಅವರ �ಾಪಗಳನುನ್
ಕಷ್�ಸು�ಾತ್�, ಅವರನುನ್ ಪ�ಶುದಧ್�ೂ�ಸುವನು ಮತುತ್ ಅವ� ಎಂ�ಗೂ ನ��ಲಲ್�ಂಬ�
ಅದನುನ್ ದೂರ�ಾಡುವನು. ಆತನು ಇದನುನ್ �ರ್ಸತ್ನು �ಲು�ಯ �ೕ� ತನನ್ �ಾರ್ಣವನುನ್
�ೂಟಟ್ ��ತತ್�ಾ� �ಾಡುವನು (2:2). ಈ ಪರ್�ರ್ೕ�ಯು �ರಂತರ�ಾ� ನ�ದು�ೂಂ�ೕ
ಇರುತತ್� (�ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ �ರ್�ಾ ಪದವ� �ರಂತರ ವತರ್�ಾನ �ಾಲದ�ಲ್� –
“ಪ�ಶುದಧ್�ೂ�ಸುತತ್�ೕ ಇರುತತ್�”). 8
1:8 �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ವ� ನಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಕಷ್�ಸುವ��ಾದದ�, ಅವರ ಅಥರ್ �ಾವ�
�ಾಪರ�ತ�ೂೕ? ಇಲಲ್�ೕ ಇಲಲ್. �ಾ� �ಾವ�ಾದರು �ೕ�ಸ�ಾರ�ಂದು
�ೕ�ಾನನು ಒಡ��ೕ ಈ �ಷಯವನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ ಪ�ಸು�ಾತ್�. ಈ ಭೂ�ಯ
�ೕ�ರುವ �ಾವ ಮನುಷಯ್ನೂ, �ಾವ ��ಾವ್�ಯೂ, ಪ�ಶುದಧ್ರೂ ಸಹ
�ಾಪ�ಲಲ್ದವನಲಲ್. �ೌಲನು, ಮ�ಾ ಪ�ಶುದಧ್�ಯುಳಳ್ ಅ��ೕಸತ್ಲನು, ಅವನ�ಲ್
�ಾಪವ� �ಾಸ�ಾ�ರುವ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ�ದನು (�ೂೕ�ಾ 7:17). ಮ�ಾತ್ಯ 7:11;

�ೂೕ�ಾ 7:14-25; ಗ�ಾ 5:16-17; 1 �� 1:15; �ಾ�ೂೕಬ 3:2 ಸಹ �ೂೕ��. ಈ
�ೕವನದ�ಲ್ �ಾವ� �ಾರೂ ಸಹ �ಾಪವನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ ರಕತ್ದ
ಮೂಲಕ �ಾಪವ� �ೂ�ಯಲಪ್ಡುವ ಅಗತಯ್ವನುನ್ �ೕರಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ
6:12). ನಮಮ್ ಸವ್�ಾವವ� �ಾಪರ�ತ ಸವ್�ಾವ�ಂದು ನಮಮ್�ಲ್ �ಾ�ಾದರು
�ೕ�ಸುವ��ಾದ� “�ಾವ� ನಮಮ್ನುನ್ �ೕಸಪ���ೂಳುಳ್�ತ್�ದ್ೕ�” – ಅಂದ�, �ಾವ�
ತಪ�ಪ್�ತ್�ದ್ೕ�. �ಾವ� �ಾವ�ದನುನ್ ಸತಯ್�ಂಬು�ಾ� ಅನುಸ�ಸು�ತ್�ದ್ೕ��ೕ ಅದು
ಸತಯ್ವಲಲ್ ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ಾಡಲು �ಾವ� ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ತ್ೕ�, ಮತುತ್ ತಪಪ್ನುನ್
ಅನುಸ�ಸುವ�ದರ�ಲ್ ತ�ಪ್ತಸಥ್�ಾಗು�ತ್ೕ�. �ಾವ� �ಾ�ಗಳಲಲ್�ಂಬ �ೕಚ�ಯು
ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಪರ್ಯತನ್�ಂದ ಬರುವಂತ�ಾದ್��, �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಂದಲಲ್.
“ಸತಯ್�ಂಬುದು ನಮಮ್�ಲ್ಲಲ್”– �ೕ� �ಾವ��ೕ ಸತಯ್ವ� ನಮಮ್�ಲ್ದದ್ರೂ, �ಾಪದ
ಮತುತ್ �ಾಪ�ಂದ ಕಷ್�ಸಲಪ್ಡುವ ಸತಯ್ವ� ನಮಮ್�ಲ್ಲಲ್. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾವ�
ಸತಯ್ವನುನ್ ಎದು�ಸು�ತ್ಲಲ್, ಆದ� ಅದ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್�ತ್�ದ್ೕ�, �ಾಪವನುನ್ �ೕ�
�ಸರುಗ�ಂದ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್�ದ್ೕ� ಮತುತ್ �ಪ��ಡುಡ್�ತ್�ದ್ೕ�. ಈ �ೕ�ಯ�ಲ್
ಸುಳುಳ್ತನವ� ಸತಯ್ದ �ಾಥ್ನವನುನ್ ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್�.
ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು ಪ�ಶುದಧ್�ಯ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸುವ ಗು�ಯನುನ್
�ೂಂ�ರ�ೕಕು, ಆದ� �ಾರೂ ಸಹ ಅದನುನ್ �ಾ�ಸ�ಾರರು – ���ಪ್ 3:12.
��ಾವ್�ಗ�ಾ� �ಾವ� �ಾವ �ಾಪವನೂನ್ �ಾಡ� �ೕ�ಸಲು ಗು� �ೂಂ�ರ�ೕಕು
(2:1), ಆದ� �ಾವ� ಇದನುನ್ ಸಹ �ಾ�ಸ�ಾ�ವ�. �ಾವ� ��ದು �ಾಪ�ಾಡ�ದದ್�,
��ಯ� �ಾಪ �ಾಡು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ��ಯ� �ಾ�ದ ತಪ�ಪ್ಗಳು ಸಹ �ಾಪ�ಾ��
�ೂರತು �ೕ�ೕನೂ ಅಲಲ್ (�ಾಜಕ 4:1-2 �ೂೕ���). �ಾವ� �ೕ�ಂದು
�ಾಡುವ�ದರ�ಲ್ �ಾವ� �ಾಪ�ಾಡ�ದದ್�, �ಾವ� ಏನು �ಾಡ�ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್
�ಾಡ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾಪ�ಾ�ದವ�ಾ��ದ್ೕ� (ಸಂ�ಾಯ್ 32:23; ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ
25:42-43 �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��). �ಾವ� ಏನು �ಾಡ�ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್ ತ�ಪ್ಲಲ್�
�ಾ��ದ್ೕ�ಂದು �ಾರು �ಾ� �ೕಳಲು �ಾಧಯ್? 9
1:9 “�ಾವ�”– �ೕ�ಾನನು ��ಾವ್�ಗ�� ಬ�ಯು�ತ್�ಾದ್� (2:1,12-14) ಮತುತ್
ಅವನು �ೕಳು�ತ್ರುವ�ದರ�ಲ್ ತನನ್ನೂನ್ �ೕ���ೂಂ��ಾದ್�. ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು
ತಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ ಅಗತಯ್�� ಎಂದು ಆತ�� ��ದ� – ಮ�ಾತ್ಯ
6:12; ಲೂಕ 11:4. “ಒ�ಪ್�ೂಂಡು” – �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಈ ಪದದ ಅಥರ್, �ೕ� ವಯ್�ತ್
�ೕ�ದಂ��ೕ �ೕಳುವ�ದು, ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್ವ�ದು, �ೂ��ರುವ ಆ�ೂೕಪಗಳು ಸತಯ್�ಂದು
ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ�ದು, ಮುಂ�ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. �ಾಪವನುನ್ ಅ���ಾಡುವ�ದು

ಎಂದ� �ೕವರು �ಾಪದ ಬ�ಗ್ �ೕಳುವ�ದ�ನ್ೕ �ೕಳುವ�ದು. �ಾವ� ಅದನುನ್ �ೕ� �ಸ�ಂದ
ಕ�ಯ�ಾರದು ಅಂದ� ತಪ�ಪ್ಗಳು ಅಥ�ಾ �ೕ�ರ್ನ �ೂೕಷಗಳು ಮುಂ�ಾದ �ಸ��ಂದ.
�ೕವರ �ೕ�� ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�� �ರುದಧ್�ಾ� �ೕಚ�ಯ�ಲ್ಯೂ,
�ಾ�ನ�ಲ್ಯೂ
ಅಥ�ಾ
�ಾಯರ್ದ�ಲ್ಯೂ
�ಾಡುವ�ದು
�ಾಪ�ಾ��.
�ಾಡ�ೕ�ಾದುದನುನ್ �ಾಡ� ಇರುವ�ದು ಸಹ �ಾಪ�ಾ�� (�ಾ�ೂೕಬ 4:17;
ಮ�ಾತ್ಯ 25:41-46; 1 ಸಮು 12:23). �ಾಪ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಅದು ನಮಮ್ನುನ್
�ೂೕ�ಗಳ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ನಮ� ಕಷ್�ಾಪ�ಯ ಅಗತಯ್��. ಆದದ್�ಂದ �ಾವ�
�ೕವ�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ೕಕು, ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಅವ�ಗಳ �ಸ��ಂದ ಕ���
ಮತುತ್ ಅವ�ಗ��ಾ� �ೕವ�ಂದ ಕಷ್�ಾಪ� �ೕ��. ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಅ���ಾಡುವ�ದು
ಮತುತ್ �ಳ�ನ�ಲ್ ನ�ಯುವ�ದು ಒ�ಾಟ್� �ೂೕಗುತತ್�. �ೕವರ �ಳಕು ನಮಮ್
�ಾಪವನುನ್ ಬ�ರಂಗ ಪ�ಸುತತ್� (ಎ� 5:13-14), ಮತುತ್ ಅವ� ಬ�ರಂಗ�ಾ�ಾಗ
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಟುಟ್�ಡ�ೕಕು. �ೌದು ನಮಮ್
ಅ��ಯು
�ೕವರ
ಮುಂ��ಾ�ರ�ೕಕು
�ಾಕಂದ�
ಆತ�ೕ
ನಮಮ್ನುನ್
ಕಷ್�ಸು�ಾತ�ಾ��ಾದ್�.
“ನಂ�ಗಸತ್ನು”– �ೕತರ್� 33:4; 111:7-8; 145:13; 146:6; 1 �ೂ�ಂಥ 1:9; 2
�� 2:13; ಇ�ರ್ 10:23; 11:11; 1 �ೕತರ್ 4:19. �ೕವರು ತನನ್ �ಾಕಯ್�ಕ್, ತನನ್
ಜನರನುನ್ ರ�ಸಲು, ಮತುತ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಸವ್�ಾವ�ಕ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ��ಾದ್� –
��ೕ 34:7; ಸಂ�ಾಯ್ 14:18; �� 9:17; �ೕತರ್� 86:5; 99:8; 103:3; �ಾ� 9:9;
�ೕಕ 7:18; ಮ�ಾತ್ಯ 6:12; 9:2; �ೂೕ�ಾ 4:7-8; ಇ�ರ್ 8:12; �ಾ�ೂೕಬ 5:15.
ಆತನ �ಾಕಯ್ (ಸತಯ್�ೕದ) ತನನ್ ಜನರ �ಾಪಗಳನುನ್ ಕಷ್�ಸಲು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಮಗನು
�ಾಪಗ��ಾ� �ಾರ್ಯ�ಚ್ತತ್�ಾ� ಮರ�ಸಲು ಅವ��ಾ� ಕಳು��ದನು ಎಂದು �ೕಳುತತ್�
– �ೕ�ಾನ 1:29; 3:14-16. ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಟುಟ್ �ಜ�ಾ�ಯೂ
ಕಷ್� ಮತುತ್ ಶು�ಧ್ೕಕರಣವನುನ್ ಬಯ�ದ� ಆತನು ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಕಷ್�ಸು�ಾತ್�
ಎಂದು �ಾವ� ಖ�ತ�ಾ� �ೕಳಬಹುದು.
“�ೕ�ವಂತನೂ”– ಧ�ೕರ್ 32:4; �ೕತರ್� 9:16; 36:6; 89:14; 111:7. ಆತನು ತನನ್
�ೕ�ಗನು�ಾರ�ಾ� ಆತನು ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಕಷ್�ಸು�ಾತ್�. ನಮಮ್ �ಾಪಗ��ಾ� ಆತನು
�� ಕ�ಟ್�ಾದ್�, ಅವ��ಾ� �ಾರ್ಯ�ಚ್ತತ್�ಾದನು. ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಟುಟ್
ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್ವ�ಳುಳ್ವ��ಾದ� �ೕವರು ತನನ್ �ೕ��ಂದ ನಮಮ್ನುನ್ ಕಷ್�ಸು�ಾತ್�. 2:2;
�ೂೕ�ಾ 3:25-26.
“ಶುದಧ್�ಾಡುವನು”– ವ. 7. �ೕವರು ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಕಷ್�ಸುವನು, ಅವ�ಗಳನುನ್

�ರಂತರ�ಾ� ದೂರ�ಾಡುವನು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಮನ�ಾಸ್�ಯನುನ್ ಎ�ಾಲ್ ಅ�ೕ��ಂದ
ಶುದಧ್�ಾಡುವನು (ಇ�ರ್ 9:14). 10
1:10 8�ೕ ವಚನವ� ವತರ್ನ�ಾತ �ಾಲದ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡುತತ್�; ಈ ವಚನವ�
ಭೂತ�ಾಲದ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡುತತ್�. �ೕವರು �ೕಳು�ಾತ್� “ಎಲಲ್ರೂ �ಾಪ�ಾ��ಾದ್�”
(�ೂೕ�ಾ 3:9-23). �ಾವ� �ಾ�ಲಲ್�ಂದು �ಾವ� �ೕಳುವ��ಾದ�, �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ�
ಸತಯ್ವಲಲ್�ಂದು, ಸತಯ್�ೕದದ �ೕವರು ಸುಳುಳ್�ಾರ�ಂದು �ಾವ� �ೕಳು�ತ್�ದ್ೕ�. ಅಂತಹ
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಸತಯ್�ೕದದ �ಾವ��ೕ �ಾಗ�ಕ್ ನಮಮ್�ಲ್ �ಜ�ಾದ ಸಥ್ಳ�ಲಲ್.

21
2:1 “�ರ್ೕಯ�ಾದ ಮಕಕ್�ೕ”– ಆತನು ಅವರನುನ್ ತನನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಮಕಕ್�ಂದು
�ಾ�ಸು�ಾತ್�. 1 �� 1:2 �ೂೕ���.
“�ೕವ� �ಾಪ�ಾಡದಂ�”– ನಮಮ್ ಗು� ಇ�ಾ�ರ�ೕಕು, ಇದು �ಜ�ಾದದುದ್. ಮತುತ್ ಈ
ಪದವ� ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಾದದನುನ್ ��ಯುತತ್�. ನಮಮ್�ಲ್ �ಾಪದ
ಸವ್�ಾವ�ದದ್ರೂ ಸಹ (1:8), �ೕವರ ಕೃ��ಂದ ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಶ�ತ್�ಂದ �ಾವ�
�ೕ�ೂಗ್ಳಳ್ಬಹುದು.
�ಾವ�
�ೂೕಧ�ಗ�ಂದ
�ೕ�ೂಗ್ಂಡು
��ದು
�ಾಪ�ಾಡ�ೕ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 1 �ೂ�ಂಥ 10:13; 2 �ೂ�ಂಥ 7:1 �ೂೕ���. �ಾಪ
ಸವ್�ಾವ�� ಎಂದು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಯು �ಾಪ�ಾಡ�ೕ�ಂದಲಲ್, ಮತುತ್ �ಾಪ
�ಾಡಲು ಇದು �ಪ�ಾ�ರ�ಾರದು, �ಾಕಂದ� �ೕವರ ಮೂಲಕ ಅವರ�ಲ್ �ೂಸ
ಸೃ�ಟ್ಯ �ೕ� ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಯು ಅವರ�ಲ್ರುತತ್� (ಎ� 4:24) ಮತುತ್ �ೕವರ
ಆತಮ್ನು ಅವರ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 6:19).
“ಸ�ಾಯಕನು ನಮ��ಾದ್�”– �ೂೕ�ಾ 8:34; 1 �� 2:5; ಇ�ರ್ 7:25; �ೂೕ�ಾ
5:9-10. �ೕಸು ಪರ�ೂೕಕದ ನಮಮ್ ಸ�ಾಯಕ�ಾ��ಾದ್�, ನಮ�ಾ� �ಾದ �ಾಡುವ
ವ�ೕಲ�ಾ��ಾದ್�, ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಪ�ಾ��ಾಗ ಅವರ ಪರ�ಾ� ತಂ��ಂ��
�ಾ�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೖ�ಾನನು ನಮಮ್ನುನ್ ದೂ�ಸು�ಾತ್� (ಪರ್ಕ 12:10), �ರ್ಸತ್ನು
ನಮಮ್ನುನ್ �ಾ�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಒಬಬ್ ��ಾವ್�ಯು �ಾಪ�ಾ�ದ�, ಅವನು
�ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್�ೂೕ? ಅವನು ತನನ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೂೕ? ಅವ��
��ೕ��ಲಲ್��ೕ? ಅದು ಸತಯ್�ೕದದ �ೂೕಧ�ಯಲಲ್ – 1:9. ಅವ��ಾ� ಸ�ಾಯಕ
ಮತುತ್ �ಾ�ಾಡುವವನು ಇರು�ಾಗ �ೕ� ಅವರ ರಕಷ್�ಯು �ಾಶ�ಾಗುತತ್�? ಆತನು
ನಮಮ್ನುನ್ ಪರ್���ಸುವ ಮತುತ್ �ಾ�ಾಡುವ �ೕ�ಯುಳಳ್ ವ�ೕ�ಾ��ಾದ್�, ಅವನು
ನಮಮ್ನುನ್ ಅಳ��ಲಲ್ದ �ರ್ೕ��ಂದ �ರ್ೕ�ಸುವವನು, ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗಳ ದಂಡ��ಂದ

ನಮಮ್ನುನ್ �ಡುಗ��ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕ�ಾರ್��ಾದ್�, ನಮಮ್ �ರುದದ್�ಾ�ರುವ ಎ�ಾಲ್
�ಾಪಗಳ �ೕವರ �ೂೕಪ�ಂದ �ಾರು�ಾಡುವನು. ಆತನು ಸಫಲ�ಾಗು�ಾತ್�ಂದು �ಾವ�
ಅನು�ಾ�ಸಬಹು�ೕ?
“�ೕ�ವಂತ�ಾದ”– ಅ�� 3:14; 7:52; 22:14. ಪ�ಪ�ಣರ್ �ಾಯ್ಯ�ಣರ್ಯ ಮತುತ್
ಆತನು ನಮಮ್ ವ�ೕಲ�ಾ�, ಮಧಯ್ವ�ರ್�ಾ� ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ �ಾ�ಾಡುವವ�ಾ�
ನ�ಮ್ಂ��ನ ಆತನ ವಯ್ವ�ಾರದ�ಲ್ �ೕ�� �ರುದದ್�ಾ� ಏನೂ �ಾಡುವ��ಲಲ್.
��ಾವ್�ಗಳು �ಾಪ�ಾ��ಾಗ ಆತನು ಅವರನುನ್ �ೕ��ಂದ �ಾ�ಾಡು�ಾತ್� �ಾಕಂದ�
ಆತನು ತನನ್ನುನ್ �ಾಯ್ಗ�ಾ� ಅ�ರ್ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅವರ �ಾಪಗಳನುನ್
��ದು�ಾ��ಾದ್�. 2
2:2 “��ಾರ� �ಾಡುವ ಯಜಞ್�ಾ��ಾದ್�”– �ಾಪವನುನ್ ��ದು �ಾಕುವ�ದ ಮೂಲಕ,
�ೕವರ �ೂೕಪವನುನ್ ತ�ಯುವವನು �ರ್ಸತ್�ಾ��ಾದ್�. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ��ರುವ
ಪದದ ಅಥರ್ವ� ಇ�ಾ��. �ೂೕ�ಾ 3:25; ಇ�ರ್ 2:17 �ೂೕ��. ಮ�ಾತ್ಯ 26:28;
�ೕ�ಾನ 3:14-15; 1 �ೂ�ಂಥ 15:3; 2 �ೂ�ಂಥ 5:19,21; ಗ�ಾ 1:4; ಎ� 1:7;
ಇ�ರ್ 9:12,28; 1 �ೕತರ್ 2:24; 3:18.
“ಸಮಸತ್ �ೂೕಕದ �ಾಪಗಳನುನ್”– 4:14; �ೕ�ಾನ 1:29; 2 �ೂ�ಂಥ 5:14; 1
�� 2:6; ಇ�ರ್ 2:9. �ರ್ಸತ್ನು ಯಜಞ್�ಾ� ತಮ�ಾ� ಮರಣಸ�ರುವ�ದ�ಂದ ಜನರು
ಕ�ದು �ೂೕ�ಲಲ್. ಅವರು ಆ ಯಜಞ್ವನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ರುವ�ದ�ಂದ ಮತುತ್ ಆತನನುನ್
ನಂಬ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವರು ಕ�ದು�ೂೕ��ಾದ್�. ಅವರು �ಳ�ನ ಬದಲು ಕತತ್�ಯನುನ್,
ಪ�ಶುದಧ್�� ಬದ�ಾ� �ಾಪವನುನ್ ಆ���ೂಂಡರು. ಇದು ಅವರ ಖಂಡ��ಾ��. 3
2:3 “�ಳು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�”– ವ.5; 3:14,19,24; 4:13; 5:13. ಇ�ಲ್ �ೕ�ಾನನು
�ೕವರನುನ್ �ಳು�ೂಳುಳ್ವ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್, ಆದ� ಆತನನುನ್ ವಯ�ತ್ಕ�ಾ�
�ಳು�ೂಳುಳ್ವ ಬ�ಗ್. “�ಳು�ೂಳುಳ್ವ�ದು” –ಈ ಪದವ� ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಬಹಳ
ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್��. ಇದು 33 �ಾ� �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್� (�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ೕ�
ಪ�ರ್�ಗ�ಗಳ�ಲ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ�ದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಾಚ್�). ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಾನನು
�ಾಕಷ್ಯ್ವನುನ್ ಆಧ��ದ �ಾನದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�. �ೕವರನುನ್ ��ಯ�ದದ್ರೂ
ಜನರು �ೕವರನುನ್ �ಳು�ೂಂ��ದ್ೕ�ಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅವರು �ಲವ� �ಾ�ಾತಮ್ಕ ಮತುತ್
ಅ�ೕಂ�ರ್ಯ ಅನುಭವಗ�ಂದ �ೕಸ�ೂೕಗು�ಾತ್�. ಜನರನುನ್ �ಾಗರ್ತ�ಪ್ಸುವ
ಶ�ತ್ಯುತ�ಾದ �ೕಸ�ೂ�ಸುವ ಶ�ತ್ಗಳು �ೂೕಕದ�ಲ್� – �� 17:9; ಇ�ರ್ 3:13;
ಪರ್ಕ 12:9. �ಾವ� �ೕ�ಸುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಈ �ಾನ�ಲಲ್� �ಾವ� �ೕವರನುನ್
����ದ್ೕ�ಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸ�ಾರದು ಎಂದು �ೕ�ಾನನು ಒ�ಾತ್�ಸು�ಾತ್�.

�ಜ�ಾದ �ೕವರ �ಾನವ� ಜನರ �ೕ� ಆಳ�ಾದ ಪ��ಾಮವನುನ್ �ೕರುತತ್� (�ೕ�ಾನ
17:3). ಅದು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನುನ್, ಅವರ �ೕಚ�, ಅವರ ನಡ�ಯನುನ್
ಬದ�ಾ�ಸುತತ್�. ಬದ�ಾವ��ಲಲ್�ದದ್�, �ೕವರ �ಜ�ಾದ �ಾನವ� ಇಲಲ್�ಂದು
�ಾವ� ಖ�ತ�ಾ�ರಬಹುದು. �ಾ�ೂೕದಯ�ಾ��ಂದು �ಲವರು �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�,
�ೕವರ ಬ�ಗ್ ಅಂ�ಮ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಯುವ�ದು ಮತುತ್ ಆತ�ೂನ್ಂ�� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಒಂ�ಾ�ರುವ�ದು. ಅಂದ�, ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅಪಪ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ?
ಇಲಲ್�ದದ್�, ಅವರ �ಾನ ಮತುತ್ ಅನುಭವವ� �ೕಸಕರ�ಾದದುದ್ ಮತುತ್
�ಷ��ೕಜನ�ಾ��. �ೕವರನುನ್ �ಾವ� ����ದ್ೕ�ಂದು �ೕಳುವ�ದ�ಕ್ �ಾ� ಏ��?
��ೕಯ� (ವ.3) ಹೃದಯದ�ಲ್ �ೕವರ �ರ್ೕ� (ವ.5) �ೕಸುವ� ನಮ� �ೂ�ಟ್ರುವ
�ೕ�ತದ �ಾದ�ಯನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವ�ದು.
“ಆತನ ಆ�ಗಳನುನ್ �ೖ�ೂಂಡು ನ�ಯುವ�ದು”– 3:24; 5:3; ಮ�ಾತ್ಯ 28:20;
�ೕ�ಾನ 14:15,23; ಅ�� 4:19; 5:29; �ೂೕ�ಾ 6:16; 16:26; ಇ�ರ್ 5:9.
�ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕಸುವನುನ್ ಕತರ್ನೂ ರಕಷ್ಕ�ಂದು �ವ್ೕಕ�ಸು�ಾತ್� (�ಪಪ್�
ಅ�� 22:10). 4
2:4 “ಸುಳುಳ್�ಾರನು”– ವ. 8; 4:20; �ೕ�ಾನ 8:44.
“ಆತನ�ಲ್”– �ೕ�ಾನ 17:21-23; �ೂೕ�ಾ 6:3-8; 1 �ೂ�ಂಥ 12:13; ಎ�
1:1,3. 5
2:5 “�ರ್ೕ�”– ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಇರುವ ಇ�ೂನ್ಂದು ಮುಖಯ್�ಾದ ಪದ. ಇದು 35 �ಾ�
�ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್� (�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ �ೕ� ಪ�ಸತ್ಕ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಾಚ್�). �ೕವ��
��ೕಯ�ಾಗುವ�ದು ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವ �ಜ�ಾದ �ಾ��ಾ��. �ೕ� ಎಲಲ್ವ� �ೕವಲ
�ಾವ� ಮತುತ್ ವಂಚ��ಾ�� (�ೕ�ಾನ 14:15). ಹೃದಯದ�ಲ್ �ೕರೂ�ರುವ
ಸತಯ್ವ� �ರ್ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಮತುತ್ ��ೕಯ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಫಲ�ೂಡುತತ್�. 6
2:6 “�ರ್ಸತ್ನು ನ�ದಂ��ೕ �ಾನೂ ನ�ಯುವದ�ಕ್ ಬದಧ್�ಾ��ಾದ್�”– 1 �ೕತರ್ 2:21;
�ೂೕ��; ಎ� 5:1; 1 �ಸ 1:6. 7
2:7 “�ೕವ� �ೕ�ದ �ಾಕಯ್�ೕ”– 1:1-3. �ರ್ಸರ್ನು �ಾರು ಎಂಬು�ೕ ಸಂ�ೕಶ�ಾ��,
ಆತನು ಏ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾವ� ಏ�ಾಗ�ೕ�ಂದು ಮತುತ್ �ಾಡ�ೕ�ಂದು ಆತನು
ಇ�ಚ್ಸು�ಾತ್�. 3:23 �ೂೕ��. �ೕ�ಾನನು �ಾನು ಕಂಡು��ದ ��ತರ್�ಾದ �ೂಸ
�ಾಯರ್ವನುನ್ ಬ�ಯು�ತ್ಲಲ್ (2 �ೕತರ್ 1:16 �ೂೕ���). 8
2:8 “�ೂಸ”– ಹ�ಯ ಆ�ಗಳಂ��ೕ ಆದ� ಒತುತ್ �ೕ� �ೂಸ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ೂಡಲಪ್�ಟ್�.

“ಈಗ ಪರ್�ಾ�ಸುತತ್�”– �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ ಬರುವ ಮುಂ� ಎ�ಲ್�ಯ�ಲ್ಯೂ
ಆ�ಮ್ಕ ಕತತ್�ಯು ಆವ��ತುತ್ (��ಾಯ 60:2). ಆತನು �ಳ�ಾ� ಬಂದನು (�ೕ�ಾನ
8:12), ತನನ್ �ಷಯ್ರನುನ್ �ಳಕುಗ�ಾ� ಕಳು��ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 5:14), ಮತುತ್ ಆತನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಮೂಲಕ ಜನ�� �ಳಕನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ಈ �ಳಕು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕಶದ�ಲ್
ಪರ್�ಾ�ಸಲು �ಾರ್ರಂ��ತು ಆದ� �ೕ�ಾನನ �ಾಲದ�ಲ್ ಬಹು �ೕಗ� �ೂೕಮ್
�ಾ�ಾರ್ಜಯ್��ಲ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಹರ�ತು. ಈಗ ಅದು �ೂೕಕದ ಪರ್��ಂದು
�ೕಶದ�ಲ್ಯೂ ಪರ್�ಾ�ಸು�ತ್�. 9-11
2:9-11 �ಾವ� �ಳ�ನಲಲ್�ದ್ೕ��ೕ ಅಥ�ಾ ಕತತ್�ಯ�ಲ್�ದ್ೕ��ೕ ಎಂಬುದ�ಕ್
�ರ್ೕ�ಯು ಪ�ೕ��ಾ��. �ಳ�ನ�ಲ್ರುವ�ದರ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕದಯದ ಕು�ತು ಜನರು
ಏನು �ೕ�ಾದರೂ �ೕ�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ೕಳಬಹುದು, ಮತುತ್ ತಮಮ್ನುನ್ ಮತುತ್ ಇತರರನುನ್ �ೕಸಪ�ಸಬಹುದು. ಆದ� ಅವರ
ನಡ��ಂದ ಅವರು ಏ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬುದನುನ್ �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. �ರ್ೕ�
ಮತುತ್ �ಳಕು ಒ�ಾಟ್� �ೂೕಗುತತ್�; �ವ್ೕಶ ಮತುತ್ ಕತತ್�ಯು ಒ�ಾಟ್� �ೂೕಗುತತ್�. 9
2:9 “ಸ�ೂೕದರ”– ಒಂದು �ೕ� ಇದು �ೕ� �ರ್ೖಸತ್ ಸ�ೂೕದರ�ಾ�ರಬಹುದು, ಆದ�
�ರ್ೖಸತ್ರಲಲ್ದವರನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುವ�ದು ಸ� ಎಂಬು�ಾ� �ೕ�ಾನನು ಸಲ��ೂಡು�ತ್ಲಲ್.
ಮ�ಾತ್ಯ 5:44 �ೂೕ��. ನ�ಮ್ಳ� �ೕವರ �ರ್ೕ� ಇದದ್� �ಾವ� ಎಲಲ್ರನೂನ್
�ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�, �ೂ� ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ� ��ೕಷ �ರ್ೕ� ಇದದ್ರೂ ಸಹ. 10
2:10 “�ಘನ್ಕರ�ಾದದುದ್ ಏನೂ ಇಲಲ್”– ಇದರ ಅಥರ್ ಇತರರನುನ್ ಎಡ� �ೕಳುವಂ�
�ಾಡಲು ಅವನ�ಲ್ ಏನೂ ಇಲಲ್. ನಮಮ್�ಲ್ರುವ �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�
�ೕ�ಯವರು ಎಡ� �ೕಳಲು �ಾವ �ಾರಣವ� ಇಲಲ್ದ ಜನರ�ಾನ್� ನಮಮ್ನುನ್
�ಾಡುತತ್�. ಅ�ೕಕ ಜನರು ಗಮ�ಾಹರ್�ಾ� ಎಡ� �ೕಳಲು �ರ್ೖಸತ್ರ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಯ
�ೂರ��ೕ �ಾರಣ�ಾ��. ಎಡ� �ೕಳುವ�ದರ ಬ�ಗ್ �ೂೕ�ಾ 14:13; 1 �ೂ�ಂಥ 8:9;
10:32; 2 �ೂ�ಂಥ 6:3 �ೂೕ��. 11
2:11 “�ಾನು ಎ�ಲ್� �ೂೕಗು�ಾತ್�ೂೕ”– �ೕ�ಾನ 12:35; �ಾ�ೂೕ 4:19.
“ಕಣುಣ್ಗಳು �ಾಣದ �ಾ�”– 2 �ೂ�ಂಥ 4:4 �ೂೕ���. 12
2:12 “ಕಷ್�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ�ದ�ಂದ”– 1:7-9.
“�ರ್ಸತ್ನ �ಸ�ನ ��ತತ್”– �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಾ��ಾದ್�ೂೕ ಮತುತ್ ನಮ�ಾ� ಆತನು
�ಾ�ದ �ಾಯರ್�ಂ�ಾ�, ಮತುತ್ �ಾವ� ಆತನ �ಷಯ�ಾ� �ೕವರ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ ನಂ�
ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದದ್�ಂದ, ಮತುತ್ �ಾಕಂದ� ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ ಕಷ್�ಸಲು
ಬಯಸುವ�ದ�ಂದ �ಾವ� ಕಷ್�ಸಲಪ್�ಟ್�ದ್ೕ�. 13

2:13 “ಬಲಲ್ವ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ”– ವ. 3; �ೕ�ಾನ 17:3; 2 �ೂ�ಂಥ 4:6;
ಮ�ಾತ್ಯ 11:27.
“ಆ��ಂ�ರು�ಾತನು”– 1:1 – ಅವನು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್�.
“ಜ��ರುವದ�ಂದ”– 4:4; 5:4; ಪರ್ಕ 2:7; 12:11; 21:7 �ೂೕ��. �ೖ�ಾನನು
ದುಷಟ್�ಾ��ಾದ್�. ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಟುಟ್, �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ನಂ�� ಇ�ಾಟ್ಗ ಮತುತ್ �ಜ�ಾದ
�ರ್ೖಸತ್ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸು�ಾಗ ಜನರು ಅವನನುನ್ “ಜ�ಸು�ಾತ್�”.
“ತಂ�ಗ�ೕ”– ವ. 1; ಮ�ಾತ್ಯ 5:16 (�ಪಪ್�). 14
2:14 “ಶಕತ್ರು”– ಅವ�� �ೌವನಸಥ್ರ ಶ�ತ್ ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ ಮುಖಯ್�ಾ�,
�ೖ�ಾನನುನ್ ಜ�ಸಲು �ೕವರು ಅವ�� �ೂಟಟ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಶ�ತ್ ಅವರ�ಲ್ತುತ್.
“�ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� �ಮಮ್�ಲ್ ��ೂಂ�ರುವ�ದ�ಂದ”– ವಚನಗಳು 24,27; �ೕ�ಾನ
15:7; �ೕತರ್� 119:11; �ೂ�ೂ 3:16. 15
2:15 �ೕ�ಾನನು ಈಗ ಎಲಲ್ರ�ಲ್ಯೂ �ನಂ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ಎಲಲ್�ಗೂ
ಅಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�.
“�ೂೕಕ”– 3:1,13; 4:5; 5:19. ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಇದು ಇ�ೂನ್ಂದು ಮುಖಯ್�ಾದ
ಪದ�ಾ��, 20 �ಾ� �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವ�ಲಲ್� �ಾ�ಗ�ಾದ
ಮನುಷಯ್�ಂದ ಅ�ವೃ�ಧ್ �ೂಂ�ರುವ ವಯ್ವ�ಥ್; ಸ�ಾಜ, ಅದರ ಗು�ಗಳು, ಅದರ
�ೕಚ�ಗಳು, ಧಮರ್ಗಳು, ಮನುಷಯ್ನ �ದುದ್�ೂೕ�ರುವ ಸವ್�ಾವ�ಂದ ಬರುವ
�ೕ�ತಗ�ಾ��. �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಪರ್�ಾರ�ಾ� �ೂೕಕವ� �ೕವರನುನ್ ��ದು�ೂಂ�ಲಲ್
(�ೕ�ಾನ 14:17; 15:21). ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ�ಂಬು�ಾ� ಅದ�ಕ್ �ೂ�ತ್ಲಲ್ (1
�ೕ�ಾನ 3:1). ಅದು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮತುತ್ ಆತನ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುತತ್� (3:13;
�ೕ�ಾನ 15:18,24). ಮತುತ್ ಅದು �ೖ�ಾ�ಂದ �ಯಂ�ರ್ಸಲಪ್�ಟ್� (5:19; ಎ�
2:1-2). �ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಈ �ೂೕಕ�ೂಳ��ಂದ ತನ�ಾ� ��ೕಷ ಜನರ�ಾನ್�
ಆ���ೂಂ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 15:19; 17:6,14,16). ಅವರು �ೂೕಕವನುನ್
�ರ್ೕ�ಸ�ರಲು ಇ�ಲಲ್ವ� �ಾ�ಾದ �ಾರಣಗ�ಾ��.
“ತಂ�ಯ �ೕಲಣ �ರ್ೕ�ಯು ಅವನ�ಲ್ಲಲ್”– ಒಬಬ್�ೕ ಸತಯ್ �ೕವರು ಮತುತ್ ಆತನ
ಇ�ಚ್� ಈ “�ೂೕಕವ�” ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ರುದದ್�ಾ��, ಆದದ್�ಂದ �ರ್ೕ�
�ಾಡುವ�ಂದ� ಆತನನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ರ್ೕ�ಸ�ರುವ�ದು. �ಾ�ಾದ�, �ೂೕಕದ �ಂ�
ಓಡುವ, �ೂೕಕವನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ ಮತುತ್ �ೂೕಕದ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಆ�ಸುವ �ರ್ೖಸತ್ರ
�ಷಯ�ಾ� �ಾವ� ಏನು �ೕ�ೂೕಣ? ಅವರು �ೕವರನುನ್ ���ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೕವರನುನ್
�ರ್ೕ�ಸುವ��ಲಲ್. 16

2:16 “�ದ�ಾದವ�ಗ�ಲಲ್ವ�”– ಇ�ಲ್ �ಾವ ��ಾ�� ಇಲಲ್. ��ಾವ್�ಯ �ರ್ೕ��
ಸಮ�ಾದ �ಾವ �ಾಯರ್ವ� ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಇಲಲ್. ಮನುಷಯ್ನ �ದುದ್ �ೂೕದ
ಸವ್�ಾವ�ಂದ ಬರುವ ಆ�ಗಳು, ಮನುಷಯ್ನು �ೂೕಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಆ�ಗಳು,
ಅಹಂ�ಾವ ಮತುತ್ ತನನ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳುಳ್ವ�ದು – ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ಾಯರ್ಗಳು
ಇವ� �ಾತರ್�ಾ�� – ಆ� 8:21. ಮ�ಾತ್ಯ 15:19; �ೂೕ�ಾ 1:28-32 �ೂೕ���.
ಮತುತ್ �ಾವ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ಾರದು – �ೂೕ�ಾ 12:2.
“ಶ�ೕರ�ಾ�”– �ೂೕ�ಾ 7:5 �ಪಪ್� �ೂೕ��. 17
2:17 “ಗ�� �ೂೕಗುತತ್�”– �ೕವರು �ೂೕಕ�ಕ್ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಸು�ಾತ್�, ��ಸು�ಾತ್�,
ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಗ���ೂೕಗುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್� (ಅ�� 17:31; ��ಾಯ
24:1-13; 2 �ೕತರ್ 3:10-13).
“�ೕವರ �ತತ್ವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸುವವನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:21. �ಾವ� ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ
ಕೃ��ಂದ ರ�ಸಲಪ್�ಟ್�ದ್ೕ�ಂದು ���ದದ್ರೂ, ನಂಬುವ�ದು �ಾತರ್ವಲಲ್,
�ಾಡುವ�ದರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಾನನು ಇ�ೂನ್�ಮ್ ಒತುತ್ �ೕಡುವ�ದನುನ್ ಗಮ��. �ಾ�ೂೕಬ
2:14-26 �ೂೕ���. �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು ಒಬಬ್ನ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ೕವ��
��ೕಯ�ಾಗುವ ಮನಸುಸ್ ಬರುವ
�ಾ� ಮಹತವ್ದ ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್
ಉಂಟು�ಾಡುತತ್�. ಅ�� 22:10 �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ���ಡುದು,
ಆತನನುನ್ ಕತರ್ನು ಮತುತ್ ರಕಷ್ಕ�ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸುವ�ದು, ಸು�ಾ�ರ್� ��ೕಯ�ಾ� ಆತನನುನ್
�ಂ�ಾ�ಸ�ೕ�ಂಬು�ೕ �ೕವರ �ತತ್�ಾ��. ಅಂಥವ�ೕ �ೕವ�ೂಂ�� �ತಯ್ಕೂಕ್
�ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
�ೕ�
ಎಲಲ್ರೂ
“ಎರಡ�ಯ
ಮರಣವನುನ್”
ಅನುಭ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್� (ಪರ್ಕ 20:14-15). 18
2:18 “ಬಹುಮಂ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:4-5; 2 �ೂ�ಂಥ 11:13-15 �ೂೕ���.
“�ರ್ಸತ್��ೂೕ�”– ವ.22; 4:3; 2 �ೕ�ಾನ 7; 2 �ಸ 2:3-4. �ರ್ಸತ್ನನುನ್
��ೂೕ�ಸಲು �ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯು ಬರು�ಾತ್�, �ಾ� �ರ್ಸತ್�ಂದು �ೕ��ೂಳಳ್ಬಹುದು.
ಅವನು �ಾ�ೕ �ೕವ�ಂದು �ಶಚ್ಯ�ಾ� �ೕ��ೂಳುಳ್ವನು.
“ಇದು ಕ�ೕ ಗ���ಾ��”– ಅ�� 2:17; �ೂೕ�ಾ 13:11-12; �ಾ�ೂೕಬ 5:3; 1
�ೕತರ್ 1:20; ಪರ್ಕ 1:3. ಈ ಕ�ೕ ಗ��ಯು ಇನೂನ್ �ೂೕಗುತತ್�ೕ ಇ�. ಒಂದು �ೕ� �ಾವ�
ಈ ಕ�ೕ ಗ��ಯ ಕ�ೕಯ ��ಷಗಳ�ಲ್�ದ್ೕ�. 2 �ೕತರ್ 3:8 �ೂೕ���. 19
2:19 “ನಮಮ್ವ�ಾ�ದದ್�”– ಅ�� 20:30. ಈ �ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ
�ಂ�ಾಲಕ�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು.
“ಅವರು ನಮಮ್ವ�ಾ�ರ�ಲಲ್”– ಅಂದ�, ಅವರು �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗ�ಾ�ರ�ಲಲ್,

�ೂಸ�ಾ� ಹ�ಟ್ರ�ಲಲ್, �ೕವರ ಆ�ಮ್ೕಯ ಕುಟುಂಬ�ಕ್ �ೕ�ದವ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಅವರು
�ೂರಟು �ೂೕ�ರುವದನುನ್ �ೂೕ�ದ� ಅವರು ಆ ಕುಟುಂಬ�ಕ್ �ೕ�ದವರಲಲ್�ಂದು
�ೂೕರಬರುತತ್�. �ೕವ�ಂದ ಆ���ೂಳಳ್ಲಪ್ಟಟ್ವರು ನಂ��ಯ�ಲ್ ���ರು�ಾತ್� (ಇ�ರ್
10:39; �ೕ�ಾನ 6:67-68). 20
2:20 “ಅ��ೕಕವನುನ್ �ೂಂ�ದವ�ಾ�ದುದ್”– 2 �ೂ�ಂಥ 1:21-22 �ೂೕ���. ಈ
ಅ��ೕಕವ� �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಬಹು�ಾನ�ಾ�� (3:24). ಇದು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೕವರ
�ೕವಕ�ಾ� �ೕಪರ್�ಸುತತ್�. �ರ್ಸತ್ನು ಅಂದ� “ಅ��ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವನು” –(ಮ�ಾತ್ಯ
1:1). ��ಾವ್�ಗ�� ಆತ�ಂದ ಅ��ೕಕ�� ಆದದ್�ಂದ �ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಗಳು
�ಾ���ೂಂ�ಾಗ ಅವರನುನ್ ಗುರು�ಸು�ಾತ್�. ಅವರ �ೂೕಧ�ಗಳ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ನಡವ��ಯನುನ್ ಗರ್���ೂಂಡು ಅವರು �ರ್ಸತ್ನವರಲಲ್�ಂದು
��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
“ಪ�ತರ್�ಾ�ರು�ಾತನು”– �ಾಕರ್ 1:24; ಅ�� 2:27; 3:14.
“ಎಲಲ್ರೂ ��ದವ�ಾ��ದ್ೕ�”– ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಆ ��ಾವ್�ಗ�� ಎ�ಾಲ್
�ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ��ಯಬಹು�ಾದ ಎಲಲ್ವನೂನ್ ����ಾದ್�ಂದು �ೕ�ಾನನು
�ೕಳು�ತ್ಲಲ್. �ೕವ�� �ಾತರ್ ಎಲಲ್ವ� ���ರುತತ್�ಂಬು�ಾ� ಅವ�� ಅಥರ್�ಾ�ತುತ್.
ಆದ� ಅವನು �ಾ�� ಬ�ಯು�ತ್ದದ್�ೂೕ ಅವರ�ಲ್ �ೕವ�ಾತಮ್�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೕವರ
ಬ�ಗ್ಯ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅವ�� ��ಾನ್� �ೂೕ�ಸ�ಾ�ತುತ್. ಅವ�� ಬ�ಯ�ಾದ ಎ�ಾಲ್
�ಷಯವ� ಸತಯ್�ಂದು ಅವ�� ���ತುತ್. ಈಗ ನಮಮ್ ಹ�ತ್ರ ಸತಯ್�ೕದ�� ಮತುತ್
�ೕವ�ಾತಮ್ನು ಎ�ಾಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾನದ ಮೂಲ�ಾ��ಾದ್�. 21
2:21 ವಚನ 13 – �ೕವರು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್�ಂದ ನಮಮ್ನುನ್
�ಾ�ತ�ಪ್ವ �ಾವ��ೕ �ಷಯವ� ತಪ�ಪ್ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯಕರ�ಾ��. 22
2:22 �ೕಸು ಅ��ಕತ್�ಾದ ��ಸ್ೕಯನಲಲ್, �ೕವರ ಮಗನಲಲ್ ಎಂದು �ೕಳುವ
ಮನುಷಯ್ನು ಸುಳುಳ್�ಾರ�ಾ��ಾದ್�, ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ಗಳ�ಲ್�ೕ �ಟಟ್�ಾದ ಸು�ಾಳ್��.
�ಲವ� ಜನರು �ೕ� �ಾಡು�ಾತ್�. �ೕಸುವ� ಮನುಷಯ್ನ ಮತುತ್ �ೕವರ ಸವ್�ಾವ�ಂದ
ಸಂ�ೕ�ತ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬುದನುನ್, �ೕವರ ಒಬಬ್�ೕ ಮಗ�ಾದ �ೕಸುವ�
ಮನುಷಯ್�ಾದನು ಎಂಬುದನುನ್ ಅವರು ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�. ಮಗನನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ
ಇಂಥವರು ಆತನನುನ್ ಕ����ೂಟಟ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರನುನ್ ಸಹ ��ಾಕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�.
�ೕ�ಾನ 5:23 �ೂೕ���. �ೕಸು�ನ �ೖವತವ್ದ �ಷಯ�ಾ� ���ಪ್ 2:6; ಮತುತ್
ಲೂಕ 2:11 ರ�ಲ್ನ ಉ�ಲ್ೕಖಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 23
2:23 ಜನರು ಏ�ೕ �ೕ�ಸ�, �ೕವರ ಮಗ�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬ� ಮತುತ್

�ವ್ೕಕ�ಸ�ರುವವರು �ೕವರನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್. �ೕವರನುನ್ �ವ್ೕಕ�� ಆತನ ಮಗನನುನ್
��ಾಕ�ಸುವ�ದು ��ತರ್�ಾ��. ಆದ� �ೕಸುವನುನ್ ನಂ�ರುವವರು ತಂ��ಾದ
�ೕವರನುನ್ ತಮಮ್ ತಂ��ಾ� �ೂಂ��ಾದ್�. 24
2:24 “�ೂಂ�ದದ್�”– ಇ�ರ್ 3:6,14; �ೂ�ೂ 1:23; 1 �ೂ�ಂಥ 15:2.
“�ೕ��ದ್ೕ�ೂೕ”– 1:1; 2:7.
“���ೂಂ�ದದ್�”– �ೕ�ಾನ 15:4-5,7,9,10. 25
2:25 “ನಮ� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದುದ್ �ತಯ್�ೕವವ�”– 5:11; �ೕತ 1:2; �ೕ�ಾನ
3:16; 6:47. 26
2:26 “ಸ�ಾಮ್ಗರ್�ಂದ”– 3:7; ಮ�ಾತ್ಯ 24:4,14; 2 �ೂ�ಂಥ 11:3; ಪರ್ಕ 12:9.
�ಾವ� ಈ �ೕ�ಯ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ತ್�ದ್ೕ� – �ಾವ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ನಂ�ದ�, �ೖ�ಾನನು ಮತುತ್ ಅವನ ದೂತರು ತಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ ಪರ್ಯತನ್�ಂದ ನಮಮ್ನುನ್
�ೕಸ�ೂ�ಸಲು ಮತುತ್ �ಜ�ಾದ ನಂ���ಂದ ದೂರ�ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. 27
2:27 “���ೂಂ�ರುವದ�ಂದ”– ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಎಂ�ಗೂ
�ಟುಟ್�ಡುವ��ಲಲ್. (�ೕ�ಾನ 14:16; ಎ� 1:13-14).
“�ಮ� ಉಪ�ೕಶ�ಾಡುವಂಥ�ಾದ್�ದುದ್”– ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್
��ೂೕ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಅವ�� ಈ�ಾಗ�ೕ ಉಪ�ೕಶ�ಾಡ�ಾ�� – ಅದು ಇ�ಲ್ನ
�ಷಯ�ಾ��. ಮತುತ್ ಅವರು ಕ�ತದದ್ನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಅವರ�ಲ್
�ೕವ�ಾತಮ್�ದದ್ನು. �ಾವ��ೕ �ೂಸ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ಅವ�� ಇನುನ್
ಅ��ೕಸತ್ಲರು �ೕ�ಾ�ರ�ಲಲ್, ಮತುತ್ �ೂಸ ಸತಯ್ಗಳು ಇಲಲ್�ದದ್ರೂ ಇ� ಎಂದು
�ೕ��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರಂತೂ ಅವ�� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೕ�ಾ�ರ�ಲಲ್.
ಸ�ಯಗಳ�ಲ್ �ೂೕಧಕರ ಅವಶಯ್ಕ� ಇಲಲ್�ಂದು �ೕ�ಾನನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್. ಅವ�ೕ
�ೂೕಧಕರನುನ್ �ೕ��ದನು (ಎ� 4:11; 1 �ೂ�ಂಥ 12:28), ಮತುತ್ �ೕ�ಾನನು ಸಹ
ಅವರ�ಲ್ ಒಬಬ್�ಾ�ದದ್ನು. �ೕ�ಾನನು �ಾವ ��ಾವ್�ಗ�� ಬ�ಯು�ತ್ದದ್�ೂೕ
ಅವರು ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಯಲು ಅವ�� �ೂೕ�ಸ�ಾ�ತುತ್, ಆದ� ಈ �ನಗಳ�ಲ್ ಅ�ೕಕ
��ಾವ್�ಗ�� ಇದನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ರುವದ�ಂದ ಅವ�� ಸತಯ್�ೕ �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಮತುತ್ ನಮಮ್
�ಾ�ಗೂ, ನಮ� ���� ಎಂದು �ಾವ� �ೕ��ದರೂ, �ೕವರ ಸತಯ್�ಗಳನುನ್ �ೖ�ಕ
�ೂೕಧಕ�ಂದ �ಾವ� ಕ�ಯಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ ಎಂದು �ೂ�ಕ್�ಂದ �ೕ�ಸ�ೕಕು.
“ಅ��ೕಕವ� �ಮ� ಉಪ�ೕಶ �ಾಡುತತ್�”– �ೕ��ಾವ��ೕ �ಾಗರ್ದಮೂಲಕ
ಕ�ಯ�ಾರದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ�ಾ� �ಾವ� ಕ�ಯಬಹುದು (1
�ೂ�ಂಥ 2:10-14). ��ಾಯ 54:13; �ೕತರ್� 25:4-5 �ೂೕ���. �ೖ�ಕ �ೂೕಧಕನು

��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� – �ೂೕ�ಾ 8:9,15,16. 28
2:28 “ಆತನ�ಲ್ ���ೂಂ��ೂೕಣ”– ವ.24.
“ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗು�ಾಗ”– 3:2; ಮ�ಾತ್ಯ 24:30; �ೂ�ೂ 3:4; 1 �� 6:14; �ೕತ
2:13; ಇ�ರ್ 9:28.
“�ಾ��ಪಡ�”– ಆತನ ಮುಂ� �ಾ��ಪಡ� �ಲಲ್�ೕ�ಾದ� ಇರುವ�ದು ಒಂ�ೕ
�ಾಗರ್, ಆತನು ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ�ದು. ಮತುತ್ ಇದು
�ರ�ೕರ�ೕ�ಾದ� ಆತನ�ಲ್ �ರಂತರ�ಾ� �ೕ�ಸುವ��ಾ�� – �ೕ�ಾನ 15:4-5. 29
2:29 “�ೕ�ಯನುನ್”– ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ �ಾಡುವ �ರ್ೕ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು �ಾ�ಂದು
��ಯಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 7:15-20). ಸ��ಾ� �ಾಡುವ�ದು ಎಂಬುದರ �ಷಯ�ಾದ
�ಪಪ್�ಯನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ 7:21; �ೂೕ�ಾ 6:16-18; 8:4 �ೂೕ��. �ಾಸತ್ವ�ಾ�,
�ಾವ� �ೕ� �ೕಳಬಹುದು ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು ಏನನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�ೂೕ ಅವನು ಅ�ೕ
ಆ�ರು�ಾತ್�.
“ಆತ�ಂದ ಹು�ಟ್ದವನು”– �ೕ�ಾನ 3:3-8; �ಾ�ೂೕಬ 1:18; 1 �ೕತರ್ 1:23.
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3:1 “ಎಂ�ಾ �ರ್ೕ�”– 4:8-10; �ೕ�ಾನ 3:16; �ೂೕ�ಾ 5:8; ಎ� 1:4; 2:4.
�ಾವ� ನರಕಕಕ್ಲಲ್� �ೕ�ಾವ�ದಕೂಕ್ �ೕಗಯ್ರಲಲ್. ಆತನ ಮಹ�ಾತ್ದ �ರ್ೕ�ಯು
ನಮಮ್ಂತಹ �ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕವರು �ಾವ� �ೕ��ದ್ೕ��ೕ �ಾ��ೕ ��ದು�ೂಂಡನು ಮತುತ್
ನಮಮ್ನುನ್ ತನನ್ ಮಕಕ್�ಾ� �ಾಪರ್��ದನು.
“ತಂ�”– �ಪಪ್� ಮ�ಾತ್ಯ 5:16.
“�ೕವರ ಮಕಕ್ಳು”– �ೕ�ಾನ 1:12-13; �ೂೕ�ಾ 8:16-17; ���ಪ್ 2:15; ಇ�ರ್
2:13; 1 �ೕತರ್ 1:14. ಎಲಲ್ರೂ �ೕವರ ಮಕಕ್ಳಲಲ್�ಂಬುದನುನ್ ಗಮ��� – �ಾರು
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವನುನ್ �ವ್ೕಕ���ಾದ್�ೂೕ ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ �ೂಸ�ಾ�
ಹು�ಟ್�ಾದ್�ೂೕ ಅವರು �ಾತರ್ �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾಗಲು �ಾಧಯ್.
“ನಮಮ್ನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್ . . .ಆತನನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ಲಲ್ವ�ಾಲ್”–
�ೕ�ಾನ 15:21; 16:3. ��ಾವ್�ಗಳು �ೂಸ ಜನ�ಾದದ್�ಂದ, �ೂಸ�ಾ�
ಹು�ಟ್ರುವದ�ಂದ ಮತುತ್ “�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್” ರುವದ�ಂದ �ೂೕಕವ� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ಯ�
ಇರುವ�ದ�ಂದ ಅವರನುನ್ ಸಹ ��ಯದು (�ೕ�ಾನ 17:14,16). �ೂೕಕವ� ಅವರ
ಸವ್�ಾವವನುನ್, ಅವರ ಉ�ದ್ೕಶಗಳನುನ್, ಅವರ ನಂ��ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ �ೕವರು ಅವರ
ಹೃದಯ�ಲ್�ಟ್ರುವ�ದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್. 2

3:2 “�ಾವ� ಏ�ಾಗು���ೕ”– �ತಯ್ತವ್ದ�ಲ್ �ಾವ� �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾ� ಏ�ಾಗು��ಂದು
�ೕವರು ನಮ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪರ್ಕ��ಲಲ್.
“ಅದು ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾ�ಾಗ”– 2:28.
“�ಾವ� ಆತನ ಪರ್�ಾರ�ೕ ಇರು�ವ�”– �ೂೕ�ಾ 8:29. ಅ�ೕಕ ಮನುಷಯ್�� ಇದು
ಅತಯ್�ಕ�ಾ� ಮನವ��ಯ ಗು��ಾ��. ��ಾವ್�ಗಳು ಆತನನುನ್ �ೂೕಡು�ಾಗ ಅವರು
ಆತನ ಪರ್�ಾರ�ೕ �ಾಶವ್ತ�ಾ� ಬದ�ಾಗು�ಾತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 15:48-54).
“ಆತ�ರುವ ಪರ್�ಾರ�ೕ ಆತನನುನ್ �ೂೕಡು�ವ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:8; 1 �ೂ�ಂಥ 13:12;
ಪರ್ಕ 22:4. 3
3:3 �ಾರು �ರ್ಸತ್ನು ಬರು�ಾಗ ಆತನಂ� ಇರಲು ��ೕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರು ಈಗ�ೕ
ಆತನ �ಾ� ಇರಲು ಇ�ಚ್ಸು�ಾತ್�. ಆತನಂ� ಆಗುವ ಪರ್�ರ್�ಯು ಈ�ಾಗ�ೕ
�ಾರ್ರಂಭ�ಾ�� (2 �ೂ�ಂಥ 3:18; �ೂ�ೂ 3:9-10), ಮತುತ್ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು
ಶುದಧ್�ೂ�ಸುವ �ೕವರ �ಲಸದ�ಲ್ ಸಹಕ�ಸುವರು. ಇ�ರ್ 12:14 �ೂೕ���.
“ಶು�ಧ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�”– 1:7,9; 2 �ೂ�ಂಥ 7:1. �ಾವ� �ಳ�ನ�ಲ್
ನ�ಯುವದ�ಂದ �ಾತರ್ ನಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ಶುದಧ್ಪ���ೂಳಳ್ಬಹುದು. 4
3:4 �ಾಪವ� �ೕವರ ��ೂೕಧ�ಾ� ಮತುತ್ ಸ� ಮತುತ್ ತಪ�ಪ್ಗಳ �ೕವರ ಪರ್ಕಟ�ಗಳ
�ರುದದ್�ಾ� ಒಬಬ್ನ ಸವ್ಇ�ಚ್ಯನುನ್ ಕಟುಟ್�ತ್�. ಈ ಜಗ�ತ್ನ�ಲ್ �ೕವರ �ಯಮಗಳು,
ತತವ್ಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ಯು ಇಲಲ್�ಂಬ� ವ�ರ್ಸುವ�ದು. ಇದರ ಅಥರ್ ಒಬಬ್ನ �ಾವ್ಥರ್
ಆ�ಗಳು ಅವನನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಆವ���ೂಳುಳ್ವ�ದು. 5
3:5 “ನಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ �ೂೕಗ�ಾ�ಸುವದ�ಾಕ್�”– �ೕ�ಾನ 1:29; �ೂೕ�ಾ
11:27; ಇ�ರ್ 9:28; 10:11-14,17.
“ಆತನ�ಲ್ �ಾಪ�ಲಲ್”– ಇ�ರ್ 4:15; 7:26. ಇದನುನ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್
�ಾತರ್ �ೕಳಬಹುದು. ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ಬ�ಗ್ �ೕ� �ೕ��ೂಳಳ್�ಾರ�ಂದು
�ೕ�ಾನನು ಈ�ಾಗ�ೕ ಸೂ���ಾದ್� – 1:8. 6
3:6 ಎಲಲ್ರೂ �ಾಪದ�ಲ್�ಾದ್� ಅಥ�ಾ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ಾದ್�. �ಾಪದ�ಲ್ರುವವರು
�ಾಪವನುನ್ ತಮಮ್ �ೕವನ �ೖ��ಾ���ೂಂ��ಾದ್�. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವರು ಇದನುನ್
�ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಅವರು �ೂಸ�ಾ� ಹು�ಟ್�ಾದ್� (2:29). ಅವರು �ೕ�ಯುಳಳ್
�ೕವರ ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಆದದ್�ಂದ ಅವರ�ಲ್ �ೕ�ಯ ಸವ್�ಾವ�� (1:3; 4:13) �ೕವರ
ಆತಮ್ ಅವರ�ಲ್ �ಾ�ಸುತತ್�. ಮುಂ� ಇದದ್ �ಾ� ಅವರು ಈಗ ಇರಲು ಅ�ಾಧಯ್ (ಎ�
2:1-3). ��ಾವ್�ಗಳು �ಲವ� �ಾ� �ಾಪದ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್� (1:7; 2:1; 5:16), ಆದ�
��ದು �ಾಪವನುನ್ ತಮಮ್ �ೕವನದ �ೖ�ಯ�ಾನ್� ಮುಂದುವ���ೂಂಡು �ೂೕಗಲು

�ಾಧಯ್�ಲಲ್ (�ಾ�ೂೕ 24:16). ಅವರು �ಾಪ�ಾ�ದ�, ಅವರ �ೂಸ ಸವ್�ಾವವ�
ಅದನುನ್ ��ೂೕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವಂ� �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಅದ�ಂದ
�ೂರ ಬರಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�. ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನು ಅವರು ಅದ�ಂದ �ೂರ ಬರುವಂ�
�ಾರ್�ರ್ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಮತುತ್ ಅವರ�ಲ್ರುವ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು (ಲೂಕ 22:31-32; �ೕ�ಾನ
17:17; ಇ�ರ್ 7:25) ಅವರ�ಲ್ ಅರುಹನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅದ�ಂದ �ೂರ
ಬರುವಂ� ಒ�ಾತ್�ಸುತತ್�. �ರ್ೖಸತ್�ಂದು �ೕ��ೂಂಡು �ಾಪದ�ಲ್ �ಲ� ಮತುತ್ ಅದ�ನ್ೕ
ತಮಮ್ �ೕವನ �ೖ��ಾ� ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುವ��ಾದ� ಅವರು �ರ್ಸತ್ನ ಕು�ಯಲಲ್ ಮತುತ್
ಅವರು �ೕವ�ಂದ ಹು�ಟ್ದವರಲಲ್. 2 �ೕತರ್ 2:22 �ೂೕ���. �ೕವರ ಮಕಕ್ಳು �ೖ�ಾನನ
ಮಕಕ್��ಂತಲೂ ಬಹಳ ವಯ್�ಾಯ್ಸವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಇದು ಅವರ ನಡವ��ಯ�ಲ್
�ಾ�ಸುತತ್�.
“ಆತನ�ಲ್ ���ೂಂ�ರುವವನು �ಾಪ�ಾಡನು”– ಇ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ವತರ್�ಾನ
�ಾಲದ�ಲ್� ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ೕ� �ಾ�ಾಂತ�ಸಬಹುದು, ಮತುತ್ ಇದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಸತಯ್ವನುನ್ �ಖರ�ಾ� �ೕಳುತತ್�. ಅಥ�ಾ ಇದನುನ್ �ೕ� �ಾ�ಾಂತ�ಸಬಹುದು
“�ಾಪದ�ಲ್ ಮುಂದುವ���” ಅಥ�ಾ ಬಹುಶಃ “�ಾಪವನುನ್ ಅ�ಾಯ್���”. “�ಾಪ
�ಾಡನು” ಎಂಬ �ಾ�ಾಂತರವ�, ��ಾವ್�ಯು ಎಂ�ಗೂ �ಾಪ �ಾಡುವ��ಲಲ್ ಎಂದು
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆದ� �ೕ�ಾನನು (�ೕ� ಅ��ೕಸತ್ಲರಂ�) ಇದು ಸತಯ್ವಲಲ್�ಂದು
ಈ�ಾಗ�ೕ �ೂೕ���ೂ�ಟ್�ಾದ್� – 1:9; 2:1. 7
3:7 “�ಮಮ್ನುನ್ ಸ�ಾಮ್ಗರ್�ಂದ ತ�ಪ್ಸುವದ�ಕ್ �ಾ�ಗೂ ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ೕ��”–
2:26; 1 �ೂ�ಂಥ 6:9; ಗ�ಾ 6:7; ಎ� 5:6. ಜನ�� �ೕವಲ ಎರಡು �ೕವನ ��ಾನಗ��
– �ಾಪದ �ಾಗರ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಯ �ಾಗರ್. ಪರ್��ಬಬ್ರೂ ಒಂದಲಲ್ ಒಂದು
�ಾಗರ್ವನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ತ್�ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 7:13-14; �ೂೕ�ಾ 2:6-10).
�ೕ�ವಂತನು �ಾಪವ�ನ್ೕ �ಾಡುವ�ಲಲ್ ಎಂದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್ (1:7,9; 2:1;
�ಾ�ೂೕಬ 3:2), ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯು ಎಂ�ಗೂ �ೕ�ಯುಳಳ್ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡುವ��ಲಲ್. �ೕ�ಾನನು ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ ಸಂಪ�ಣರ್ �ೕ�ತದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು �ೕ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ತ್ದದ್� �ೕ�ಯ
�ಾಯರ್ಗಳು ಅವನ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಪರ್�ಾನ�ಾ�ರುತತ್�. �ಾ�ಯ �ೕ�ತದ�ಲ್
�ಟಟ್�ಾಯರ್ಗಳು ಪರ್�ಾನ�ಾ�ರುತತ್�.
“�ೕ�ವಂತನು”– 2:29. 8
3:8 “�ೖ�ಾನನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:1; ಎ� 2:2. ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು �ೕವರ ಅಥ�ಾ
�ೖ�ಾನನವ�ಾ�ರು�ಾತ್� (ವ.10). �ೕ�ಾನ 8:44. �ೕವರು ನಮಮ್ �ೕ�ತವನುನ್

ಆಳ�ದದ್�, �ೖ�ಾನನು ಆಳು�ಾತ್�.
“ಆ��ಂದಲೂ”– �ೖ�ಾನನು �ಾಪದ ಮೂಲ�ಾ��ಾದ್�.
“�ೖ�ಾನನ �ಲವನುನ್ ಲಯ�ಾಡುವದ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ�ೕ”– �ೖ�ಾನನ �ಲಸವ� �ಾಪ ಮತುತ್
ಮರಣ. �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಜನರ�ಲ್ ಈ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಲಯ �ಾಡಲು ಬಂದನು. ಅವರ
�ಾಪಗ��ೂೕಸಕ್ರ ಮರಣ �ೂಂದುವ�ರ ಮತುತ್ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ �ೂಂದುವದರ ಮೂಲಕ
ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಾಶ�ಾಡಲು ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನುನ್ ಸಹ �ಾಶ�ಾಡಲು ಅ�ತ್�ಾರವನುನ್
�ಾ�ದನು. 9
3:9 “�ಾಪ�ಾ��ೂಂ�ೕ ಇರನು”– ವ.6.
“ಆತನ �ೕಜ”– �ೕವರ �ೕಜ, ಆ�ಮ್ಕ �ೕಜವ� ಆ�ಮ್ಕ �ೕ�ತವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� (1
�ೂ�ಂಥ 9:11). ಈ �ೕಜವ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ (�ಾ�ೂೕಬ 1:18; 1 �ೕತರ್ 1:23; ಮ�ಾತ್ಯ
13:3,23; ಲೂಕ 8:15). ಇದು ಜನರ ಜನರ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ತತ್ಲಪ್�ಟ್�; ಇದು
�ಳ��ೂ�ಯುತತ್� ಮತುತ್ �ೂಸ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುತತ್�.
“ಆತನ�ಲ್ ���ೂಂ�ರು�ಾತ್�”– ��ಾವ್�ಗಳು ತ�ಮ್ಳ�ರುವ �ೕವರ �ೕಜವ� ಸತುತ್
�ೂೕಗುತತ್�ಂದು ಅಥ�ಾ �ೖ�ಾನನು ��ದು �ಾ��ಾತ್�ಂದು ಭಯಪಡ�ೕ�ಾ�ಲಲ್ ಮತುತ್
�ೕವರು �ಾರ್ರಂ��ದ ತನನ್ �ಲಸವನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸು�ಾತ್� (���ಪ್ 1:6; 2:13).
“�ಾಪ�ಾಡುವವ�ಾ�ರ�ಾರನು”– �ಾಪದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯುವದು ��ಾವ್�ಯು
�ೕವ�ಂದ �ೂಂ�ದ �ೂಸ ಸವ್�ಾವ�ಕ್ �ರುದದ್�ಾ��. ಈ �ೂಸ ಸವ್�ಾವವ�
�ಾಪ�ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ೕ ಇಲಲ್ (ಎ� 4:24), ಮತುತ್ ಅದು �ಾಪ�ೂಂ�� ಮತುತ್
��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ರುವ �ಾಪ ಸವ್�ಾವ�ೂಂ�� �ೂೕ�ಾಡಲು �ೕವ�ಾತಮ್�ೂನ್ಂ��
ಕೂ��ೂಳುಳ್ತತ್� (ಗ�ಾ 5:17-18,24).
“�ೕವ�ಂದ ಹು�ಟ್ದವನು”– �ೕ�ಾನ 3:3-7. 10
3:10 ಪರ್��ಬಬ್ನು �ೕವರ ಮಕಕ್ಳು ಅಥ�ಾ �ೖ�ಾನನ ಮಕಕ್�ಾ��ಾದ್�ಂದು
�ೕ�ಾನನು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 8:44; ಮ�ಾತ್ಯ 13:38), ಮತುತ್ ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ಯು �ಾಡುವ ಅಥ�ಾ �ಾಡದ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ ಅವನು �ಾ�ಂದು �ಾವ�
�ೕಳಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 7:15-20).
“�ೕ�ಯನುನ್ ಅನುಸ��”– ಸ��ಾದುದನುನ್ �ಾಡುವದು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
�ೂೕ��ರುವದನುನ್ �ಾಡುವ��ಾ��, ಜನರು �ಾವ�ದನುನ್ ಸ� ಎಂದು
�ೕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅದನನ್ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 16:2). ಸ��ಾದುದನುನ್ �ಾಡದವರು
ತಪಪ್ನುನ್ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್�, ಬಹುಶಃ ಇದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ರುವ��ಲಲ್. ಮತುತ್ ಅವರು
ಸ��ಾದದನುನ್ �ಾಡಲು ಅ�ಾಯ್�ಸ�ದದ್� ಅವರು �ೖ�ಾನನ ಮಕಕ್ಳು, �ೕವರ

ಮಕಕ್ಳಲಲ್.
“ತನನ್ ಸ�ೂೕದರರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವನು”– �ೕಸುವ� �ೂಟಟ್ ಅಪಪ್�ಗಳ�ಲ್
ಸ��ಾದ�ಾದ್��. “ಸ�ೂೕದರ” ಇದು ��ಾಲ�ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಂ�� – ಸಹ
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ರಕತ್ವನುನ್ ಹಂ��ೂಂಡ ಸ�ೂೕದರರನೂನ್ ಒಳ�ೂಂ�� (ವ.12
ರಂ�). 11
- 3:11 �ೕ�ಾನ 13:34; 15:12,17. 12
3:12 “�ಾ�ನ”– ಆ� 4:1-8; ಇ�ರ್ 11:4; ಯೂದ 11. �ಾ�ನನು “ದುಷಟ್��”
–�ೕ�ದವನು, �ೖ�ಾನನು (ವ.10). �ಾ�ೕಲನು �ೕವ�� �ೕ�ದವನು �ೕವರು
�ೕ�ದದ್ನುನ್ ಅವನು �ಾ�ದನು (ಇ�ರ್ 11:4). 13
3:13 �ೕ�ಾನ 15:18-21. �ಾ�ನನು �ೕವ ಜನರನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುವ �ೂೕಕದ
ಜನ�� ಉ�ಾಹರ��ಾ��ಾದ್�. 14
3:14 “ಮರಣ�ಂದ �ಾ�ಾ� �ೕವದ�ಲ್ �ೕ��ದ್ೕ�”– �ೕ�ಾನ 5:24 �ೂೕ��.
ಇದನುನ್ ಅನುಭ��ದವರ�ಲ್ ಕಂಡುಬಂದ �ೂಡಡ್ ಪ��ಾ�ಗಳು �ಾವ�ವ�? ಸಹ
��ಾವ್�ಗಳ �ರ್ೕ�. ವ.19; 2:3 �ೂೕ���.
“ಮರಣ”– ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ (ಎ� 2:1). �ರ್ೕ� ಇಲಲ್ದ ಹೃದಯವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ��ೕ
ಇದರ �ೂಡಡ್ ಪ��ಾ��ಾ��. �ರ್ೕ��ಾ�ರುವ �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರ
ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಾ�ಸುವನು ಮತುತ್ ಅವರು �ರ್ೕ�ಸುವಂ� ಆತನು �ಾಡು�ಾತ್�. 15
3:15 �ವ್ೕಷ�ಂಬುದು �ೂ�� ಸ�ಾನ�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಅದು �ವ್ೕ�ಸುವ
ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಾಶ�ಾಡುತತ್�. �ೕವರು ಹೃದಯದ �ಾವ�ಯನುನ್ ಮತುತ್ ವಯ್�ತ್ಯ
ನಡವ��ಯನುನ್ �ೂೕಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 5:27-30.
“�ೂ��ಾರ”– ಒಬಬ್ �ೂ��ಾರನು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಟುಟ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬುವದರ
ಮೂಲಕ �ತಯ್�ೕವವನುನ್ ಪ�ಯಬಹುದು. ನಂತರ ಅವನು �ವ್ೕ�ಸುವ�ದನುನ್
��ಲ್ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವನು �ಾ�ದ �ೂ� ಕಷ್�ಸಲಪ್ಡುತತ್�. 16
3:16 “ಇಂಥ�ಂದು ನಮ� ��ದು ಬಂ��”– �ರ್ೕ�ಯು ಏ�ಂಬುದನುನ್ �ರ್ೕ�ಯ
ಅವ�ಾರ�ಾದವನನುನ್ �ೕ�ಾನನು ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ �ರ್ೕ��ಂದ ಆತನು
�ಾ�ದದ್ನುನ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 5:8; ಗ�ಾ 2:20; �ೕ�ಾನ 3:16;
10:11,15. ಸಹ ��ಾವ್�ಗ��ಾ� �ಾಯಲು ��ಾವ್�ಗಳು �ದದ್�ಾ�ರ�ೕಕು. ಇದು
�ೕವರು �ೂೕ�ಸುವ ಮತುತ್ �ೂೕ�ಸುವ �ರ್ೕ�ಯ �ಾನದಂಡ�ಾ��. �ೕ� �ರ್ೖಸತ್��
ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ರಳನುನ್ ಸಹ ಎತತ್ದ ಅ�ೕಕ ಜನರು �ಾವ� ಒ�ಳ್ಯ �ರ್ೖಸತ್�ಂದು
�ೕ�ಸುವದು ಎಷುಟ್ ದುಃಖಕರ�ಾ��. ಮುಂ� ವಚನವ� �ೂೕ�ಸುವ�ದನುನ್ �ೂೕ�ದ�

ಎಷುಟ್ ದುಃಖ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯಕರ�ಾ��. 17-18
3:17-18 �ಾ�ೂೕಬ 2:14-17 �ೂೕ���. �ರ್�ಗ�ಲಲ್ದ ನಂ��ಯು ಸತತ್�ಾದ್��.
�ರ್ೕ�ಯ �ಷಯ�ಾ�ಯೂ �ಾವ� �ಾ��ೕ �ೕಳಬಹುದು. ಒ�ಳ್ಯ �ರ್ೕ�ಗಳನುನ್
ಅ�ಾಯ್�ಸದ �ರ್ೕ�ಯು �ರ್ೕ��ೕ ಅಲಲ್. �ರ್ೕ� ಎಂಬುದು ಮ�ೂತ್ಬಬ್�� ಸ�ಾಯ
�ಾಡ�ದದ್� ಅದು ಸುಳುಳ್, ವಂಚ� ಮತುತ್ �ಲಸ�ಕ್�ಾರದ �ರ್ೕ��ಾ��. �ರ್ಸತ್ನು
�ೂೕಕ�ಕ್ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಸುವ�ದ�ಕ್ ಬರು�ಾಗ �ೕ�ರ್ನ ಆ�ಾರವ� ಜನರು ಏನು �ಾ��ಾದ್�
ಮತುತ್ �ಾ�ಲಲ್, ಅವರು �ೕ�ದ ಒ�ಳ್ಯ �ಾತುಗಳು ಅಥ�ಾ ಅವರು �ಾ��ದ
ಉತತ್ಮ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ಆಧ��ರುವ��ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 25:31-46 (ವಚನಗಳು 41-46
ಇ�ಲ್ನ �ೕ�ಾನನ
�ಾತುಗಳು
��ೕಶ�ಾದ
ಅಥರ್ವನುನ್
�ೂಂ��).
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ, �ಜ�ಾದ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವವರು ತಮ�ಾ� ಸವ್ಲಪ್
�ಾಭವನುನ್ ಪ�ಯುವ ದೃ�ಟ್�ಂದ ಇತರ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ��ಲಲ್ (ಅಂತಹ
ಸ�ಾಯವ� ಮ��ಾಚುವ �ಾವ್ಥರ್�ಾ�ರುತತ್�). �ೕ��ಯ�ಲ್ರುವವ�� ಅವರು
ಸ�ಾಯ �ಾಡು�ಾತ್� �ಾಕಂದ� ಅವ�� ಸ�ಾಯ�ೕ�ಾ��. �ೂಡುವ�ದರ �ಷಯ�ಾ�
�ಪಪ್� ಮತುತ್ ಉ�ಲ್ೕಖಗ��ಾ� 2 �ೂ�ಂಥ 9:15 �ೂೕ��. 19
3:19 ವಚನ 14. �ಾವ� ನಮಮ್ ಸಹ ಸ�ೂೕದರರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�ಂದು ನಮ�
���ದದ್� ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ಲ್ �ಾವ� ನಮಮ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್
�ಾ�ೕತುಪ���ದ್ೕ�, ಇದ�ಂದ �ಾವ� �ೕವರ ಸತಯ್�ಕ್ ಸಂಬಂಧ�ದವ�ಂಬ �ಾನವನುನ್
ನಮ� �ೂಡುತತ್�. ಮತುತ್ �ೕವರ ಸಮಮ್ಖದ�ಲ್ ನಮ� ��ಾರ್ಂ� ಇ�. �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರು
ರಕಷ್�ಯ ಭರವ�ಯನುನ್ �ೂಂದ�ರುವದ�ಕ್ ಬಹುಶಃ ಇದು �ಾರಣ�ಾ�ರಬಹುದು:
ಅವರು ತಮಮ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಕರು� ಮತುತ್ ಸ�ಾಯಕ �ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಕಲ �ರ್ೕ�ಯ�ಲ್
ಸ�ೕತು ಪ��ಲಲ್. 20
3:20 “�ೂೕ�ಗ�ಂದು �ಣರ್��ದರೂ”– �ಲವ� �ಾ� ��ಾವ್�ಗಳ ಹೃದಯಗಳು
ಅವರನುನ್ �ೂೕ�ಗ�ಂದು �ಣರ್�ಸುತತ್�. �ಾಕಂದ� ಅವರು �ಾಪ�ಾ�ರಬಹುದು
(1:9; 2:1); ಅಥ�ಾ �ಾಕಂದ� ಬಹುಶಃ ಎಷುಟ್ ಸವ್ಲಪ್ �ರ್ೕ�ಯು ಅವರ�ಲ್�
ಎಂಬುದು, ಅವರ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಫಲಗಳ �ೂರ�, ಅಥ�ಾ ಅವರು ಏನು
�ಾಡ�ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್ ಅವರು �ಾಡ�ರುವ�ದು. ಆದ� �ಾವ� �ರ್ೕ��ಾ�ದ� ಮತುತ್
�ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ರ್�ಯ�ಲ್ �ೂೕ��ದದ್� �ೕವರ ಸಮುಮ್ಖದ�ಲ್ ನಮ�
��ಾರ್ಂ�ಯುಂಟು.
“�ೕವರು. . . ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್�”– ಆತನು ಮಹತವ್ವ�ಳಳ್ವನು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಎಲಲ್
ಬಲ�ೕನ�, �ೂೕಲುಗಳು ಮತುತ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಇನೂನ್

ನಮಮ್ನುನ್ ತಮಮ್ �ರ್ೕಯ ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� �ವ್ೕಕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಉನನ್ತ �ಾಯರ್ಗ��
ನಮಮ್ನುನ್ ನ�ಸು�ಾತ್�. �ೕತರ್� 103:8-14 �ೂೕ���. 21
3:21 “ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳು ನಮಮ್ನುನ್ �ೂೕ�ಗ�ಂದು �ಣರ್�ಸ�ದದ್�”– �ಾವ�
�ರ್ೕ��ಂದ ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಲಗ�ಂದ ತುಂ�ರುವರು ಮತುತ್ �ಾಪದ �ೕ�
ಜಯ�ೂಂ�ರುವವರು ಆ�ರು�ಾಗ ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳು ಮತುತ್ ಆತಮ್�ಾ�ಯು ನಮಮ್ನುನ್
�ಂ�ಸುವ��ಲಲ್.
“ಭರವ�”– ಇದು ಸವ್-�ೕ�ಯ ಭರವ�ಯಲಲ್ ಆದ� �ೕವರು ನ�ಮ್ಳ��ಾದ್� ಮತುತ್
ನ�ಮ್ಳ� �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್�ಂಬ ಭರವ�. 22
- 3:22 �ೕ�ಾನ 14:13-15; 15:7.
“ಆತನ. . . ��ಚ್��ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು”– �ಾವ� ಆತ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ದದ್� ಅಥ�ಾ
��ಚ್ಸ�ದದ್� ನ�ಮ್ಂದ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� �ೕವ�ಂದ ಉತತ್ರವನುನ್ ಅ�ೕ�ಸ�ಾರದು.
ಆತನು ನಮಮ್ ಅ��ೕಯ� ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ-�ೕಂ�ರ್ತ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ಉತತ್ರವನುನ್ ಮತುತ್
ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ ಪರ್�ಫಲವನುನ್ �ೂಡುವ��ಲಲ್. �ೕವರನುನ್ ��ಚ್ಸುವ �ಾಯರ್ಗಳು �ರ್ೕ�
ಮತುತ್ ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾಯರ್ಗ�ಾ�� (ಗ�ಾ 5:6; ಇ�ರ್ 11:6). 23
3:23 “�ಸರು”– �ೕ�ಾನ 1:12. 24
- 3:24 �ೕ�ಾನ 14:20-23; 17:21-23.
“ಬ�ಲ್ವ�”– ವಚನಗಳು 14,19; 2:5; 4:13.
“ಆತಮ್�ಂದ”– ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು (�ೕ�ಾನ 14:16-17). ��ಾವ್�ಗ�� �ಾವ� �ೕವರ
ಮಕಕ್�ಂಬ �ಾನವನುನ್ ಆತಮ್ನು �ೕಡುವನು – �ೂೕ�ಾ 8:13-16.
“ನಮ� ಅನುಗರ್��ದನು”– 1 �ೂ�ಂಥ 6:19; ಗ�ಾ 4:6; ಎ� 1:13-14.

41-6
4:1-6 ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ ಜನರು �ೕವರ ಸತಯ್�ಗಳನುನ್�ಂ�ಾ�ಸು�ತ್�ಾದ್�ೂೕ
ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬುದನುನ್ ��ಯಲು �ೕ�ಾನನು ಎರಡು ಪ�ೕಕಷ್ಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�.
ವಚನಗಳು 2,3 �ದಲ�ಯದನುನ್ ಮತುತ್ ವ.6 ಎರಡ�ಯದನುನ್ �ೂಡುತತ್�. 1
4:1 “ಆತಮ್ದ ಎ�ಾಲ್ ನು�ಗಳನುನ್ ನಂಬ�”– �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್�ಾದ್�,
ಆದ� ದುಷಟ್ ಆತಮ್ಗಳು ಸಹ ಇ�. ಈ ದುಷಟ್ ಆತಮ್ಗಳು ಸುಳುಳ್ ತತವ್ಗಳನುನ್
�ೂೕ�ಸುವಂ� ಪರ್�ೂೕ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರ ಮೂಲಕವ� �ಾ�ಾಡುತತ್�. 2 �ೂ�ಂಥ
11:14-15; 1 �� 4:1-3 �ೂೕ��. ಆದದ್�ಂದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್ೕ�ನುನ್ವ
ಎ�ಾಲ್ ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್, ಅಥ�ಾ ಜನರ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡುವ ಎ�ಾಲ್ ಆತಮ್ಗಳನುನ್

ನಂಬ�ಾರದು.
“ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– 2:18; 2 �ೕತರ್ 2:1. “ಅ�ೕಕ” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ���.
2-3

4:2-3 2:22 �ೂೕ��. 2
4:2 “ಮನುಷಯ್�ಾ�”– �ೕ�ಾನ 1:14; ಇ�ರ್ 2:14. ಇದನುನ್ ��ಾಕ��ದ� ಆತನ
ನ�ಾವ�ಾರವನುನ್, ಕ�ಯ್ಯ�ಲ್ ಹು�ಟ್ದದ್ನುನ್, �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ �ೖ�ೕಕ ಮತುತ್ �ಾನವ
ಸವ್�ಾವದ ಐಕಯ್�ಯನುನ್ ��ಾಕ��ದಂ�ಾಗು�ಾತ್� – ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ರುವ ಸತಯ್�ೕದದ
ಎ�ಾಲ್ ಸತಯ್ಗಳನುನ್. 3
4:3 “ಒಪಪ್� ಇರುವ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮನುಷಯ್�ಾ� ಬಂದನು ಎಂಬುದನುನ್ ಅವರು
ಬ�ರಂಗ�ಾ� �ೕಳುವ�ಲಲ್. �ೕ�ಾನ 1:14 ರ�ಲ್ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅವರು
�ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್. ಅ�ರಡನುನ್ ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಅವರು ಅವರು ��ಾಕ�ಸುವ��ಲಲ್. ಆದ�
ಅವರು ಅದನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ�ಲ್ ಅವರು �ಫಲ�ಾದದ್�ಂದ ಅವರು ಅದನುನ್
ನಂಬುವ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೂೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ವಂ�ಸುವವರನುನ್ ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್
�ೂೕಧಕರನುನ್ ಅವರು �ೕಳ�ರುವವ�ಗ�ಂದಲೂ �ಾವ� ಗುರು�ಸಬಹುದು ಬ� ಅವರು
�ೕಳುವ �ಾ��ಂದ �ಾತರ್ವಲಲ್.
“ಈಗಲೂ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಅ�”– 2 �ಸ 2:7 �ೂೕ���. 4
4:4
“ಜ���ದ್ೕ�”–
2:13;
5:4.
��ಾವ್�ಗಳು
�ೕವ�ಂದ
ಆ��ೂಳಲಪ್ಟಟ್ವ�ಾ��ಾದ್�; ಅವರ �ೂಸ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತವ� �ೕವ�ದ ಬಂದ�ಾದ್��
ಅವರು ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರನುನ್ ಅವ�ಂದ ಕಂಡು��ಯಲು ಮತುತ್ ಅವರ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್
��ಾಕ�ಸಲು ಅವ�ಂದ �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�.
“�ಮಮ್�ರು�ಾತನು”– �ೕಸು�ನ ಆತಮ್ನು (3:24; �ೂೕ�ಾ 8:9-10).
“�ೂೕಕದ�ಲ್ರು�ಾತನು”– �ೖ�ಾನನು. ದುಷಟ್ ಆತಮ್ಗ��ಂತಲೂ �ೕವ�ಾತಮ್ನು
��ಚ್ನವ�ಾ��ಾದ್�. ಆದದ್�ಂದ ��ಾವ್�ಗಳು �ೖ�ಾನನುನ್ ಜ�ಸಬಹು�ಾ��
(�ಾ�ೂೕಬ 4:7; ಎ� 6:10-13). 5
4:5 “ಅವರು”– ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು.
“�ೂೕಕ”– 2:15-16. ರ�ಸಲಪ್ಡದವರು, ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಇಲಲ್ದ ಜನರು �ೕ���ೂಳಳ್ಲು
ಇಷಟ್ಪಡುವ�ದನುನ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�, ಆದದ್�ಂದ ಅವರು
�ವ್ೕಕ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್� (2 �� 4:3). 6
4:6 ಇ�ಲ್ ಬಹು ಮುಖಯ್�ಾದ ಪ�ೕ� ಇ�.
“�ಾವ�”– ಇ�ಲ್ �ೕ�ಾನನು �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ �ಜ �ೂೕಧಕರನುನ್ ಅ�ೖರ್ಸು�ಾತ್�,

�ೕವ�ಂದ
ಕಳು�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು.
�ಜ�ಾದ
��ಾವ್�ಗಳು
(�ೕವರನುನ್
��ದು�ೂಂ�ರುವವರು) ಅವರು �ೕಳುವದನುನ್ �ೕ���ೂ�ಳ್�, �ೕವರ ಮನುಷಯ್�ಂದು
ಅವರನುನ್ ಗುರು��� ಮತುತ್ ಅವರ �ೂೕಧ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾ�� (ಅ�� 2:42
�ೂೕ���). �ೕವರ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ �ೂೕಧಕರನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಮತುತ್
�ೂೕಧಕರು �ೕವರ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಗುರು�ಸು�ಾತ್�. ಪ�ೕ� ಮತುತ್ �ಾ�ಯು �ೕವರು
ಪರ್ಕ��ದ ಸತಯ್ವ�ಾನ್ತು�ೂಂ�ರುತತ್�. �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
�ಾಖ��ಾ�ರುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾರು �ವ್ೕಕ�ಸುವ�ಲಲ್��ೕ ಅವರು ಏ�ೕ
�ೕ���ೂಂಡರೂ ಅವರು �ೕವ�ಂದ ಬಂದವರಲಲ್. 7-21
4:7-21 ಈ ವಚನಗಳು �ರ್ೕ� ಎಂದ� ಏ�ಂದು ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. �ರ್ೕ�, �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�
ಎಂಬ ಪದಗಳು �ಾಮಪದ ಮತುತ್ �ರ್�ಾಪದಗ�ಾ�� ಇವ� ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ 24 �ಾ�
�ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�. �ೕ�ಾನನ �ಷಯ�ೕ�ಂದ�: �ೕವರು �ರ್ೕ�ಸವ್ರೂಪನು ಮತುತ್
ಇದನುನ್ ನಮ� �ಾಯರ್ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಕಷ್�ಾ� �ಾ� �ೂೕ���ಾದ್�, ಆದದ್�ಂದ �ಾವ�
�ರ್ೕ�ಸುವ ಹಂ�ನ�ಲ್�ದ್ೕ� ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ಾಯರ್ರೂಪದ�ಲ್ ಇತರ��
�ೂೕ�ಸ�ೕ�ಾ�� (3:18). 7
4:7 “�ರ್ೕ��ೂೕಣ”– �ೕ�ಾನ 13:34. �ಜ�ಾದ �ರ್ೕ�ಯ ಮೂಲವ�
�ೕವರಬ�ಯ�ಲ್�, ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕವ�ಂದ ಹು�ಟ್ದವ�ಾದದ್�ಂದ
ಅವರು �ರ್ೕ�ಸುವ�ದರ�ಲ್ �ೕವರಂ�ರ�ೕಕು. ಇ�ಲ್ ಅವನು �ಾ�ಾಡು�ತ್ರುವ �ರ್ೕ�ಯು
�ೖ�ೕಕ�ಾದ �ರ್ೕ��ಾ�� (ಅ�ಾ�; 1 �ೂ�ಂಥ 13:1 �ಪಪ್� �ೂೕ��). ಇದು
�ೕವರ�ಲ್ರುವ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವವ�� ಆತನು ಇದನುನ್ �ೂಡುವವ�ಾ��ಾದ್�
(�ೕ�ಾನ 17:26). ಇದು �ೂೕಕದ�ಲ್ ಇ�ಾಯ್ರ ಬ�ಯು ಇಲಲ್. ಈ �ರ್ೕ�ಯು �ೂೕಕದ
ಜನರು ತಮಮ್ �ನ್ೕ�ತ��, ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬಗ�� �ೂೕ�ಸುವ �ಾವ್�ಾ�ಕ �ರ್ೕ�ಯಲಲ್.
ಇದು �ೖಂ�ಕ �ರ್ೕ�� ಸಂಬಂ��ದದ್ಲಲ್. ಇದು ��ಾವ್ಥರ್�ಾದ �ರ್ೕ�, �ೕ� �ಾಡಲು
ಬಯಸುವ �ರ್ೕ� ಮತುತ್ ಇತರ�� ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ ತರುವಂತ�ಾದ್��, ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�
ಎಲಲ್�ಗೂ ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ ಬಯಸುವ �ರ್ೕ��ಾ��. ನಮ�ಾ� �ೕವರು ತನನ್ ಸವ್ಂತ
ಕು�ಾರನನುನ್ ಕಳು���ೂಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ನಮ� ಆತನ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಉತತ್ಮ�ಾ�
�ೂೕ���ೂ�ಟ್�ಾದ್� (ವ.9; �ೂೕ�ಾ 5:8). ಜನರ�ಲ್ರುವ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ಾ�ಯು
ಏ�ಂದ� ಅವರು �ೂಸ�ಾ� ಹು�ಟ್ದವರು ಮತುತ್ ಅವರ�ಲ್ರುವ �ೕವರನುನ್
ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯು ಅವರ ಹೃದಯದ�ಲ್�. ಜನರು ಅದನುನ್
�ೂಂ�ದದ್�, ಅವರು �ಾಡುವ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ ಅದು �ೂೕ�ಸಲಪ್ಡುತತ್�. 8
4:8 “�ರ್ೕ��ಲಲ್ದವನು �ೕವರನುನ್ ಬಲಲ್ವನಲಲ್”– �ೕವರ �ಷಯ�ಾ�

ಅವ��ರುವ �ಾನ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕದಯದ ಬ�ಗ್ ಜನರು �ಚಚ್ಳ ಪಡಬಹುದು, ಆದ�
ಅವರ�ಲ್ �ೕವರ �ರ್ೕ��ಲಲ್�ದದ್�, ಅವರು ತಮಮ್�ನ್ೕ �ೕಸಪ���ೂಳುಳ್�ತ್�ಾದ್�.
ಅವರು ಅ�ೕಕ �ೕ�ಯ ಅ�ೕಂ�ರ್ಯ ಅನುಭವಗಳನುನ್ ಸವ್ಯಂ ತೃ�ತ್ �ಾವ�ಗಳನುನ್
�ೂಂ�ದದ್ರೂ, ಇವ�ಗಳು ಅವರನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಸಲು ನ�ಸ�ದದ್�
ಆ �ಾಯರ್ಗ��ಾಲ್ ಸುಳುಳ್ ಮತುತ್ ಹುರು�ಲಲ್ದುದ್ ಮತುತ್ ವಂ�ಸುವಂತ�ಾದ್��.
“�ೕವರು �ರ್ೕ�ಸವ್ರೂ�ಯು”– ವ.16 ಸಹ. ಇದು �ೕವರ �ಾರ (ಅ�ತ್ತವ್), ಆತನ
ಸವ್�ಾವ ಮತುತ್ ಆತನು �ರ್ೕ�ಯನನ್�ಲ್� �ೕ�ೕನೂ �ಾಡುವ�ಲಲ್. 9-10
4:9-10 �ೕ�ಾನ 3:16; �ೂೕ�ಾ 5:8; ಎ� 2:4-5. �ೖ�ಕ�ಾದ �ರ್ೕ�ಯ ಮೂಲ
�ೕವ�ಾ��ಾದ್�, ಮನುಷಯ್ನಲಲ್. �ರ್ೕ� ಎಂದ� ಏ�ಂದು �ೕವರು ನಮ�
�ೂೕ�ಸ��ದ್ದದ್� ನಮ� �ೖ�ಕ �ರ್ೕ� ಏ�ಂದು ��ಯು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್
�ರ್ೕ�ಸ��ದ್ದದ್� ಮತುತ್ ಆತನ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ನಮಮ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ೂಡ��ದ್ದದ್�
�ಾವ� ಆತನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್ (ವ.19). 10
4:10 “�ಾಪ��ಾರ�ಾಥರ್�ಾ�”– 2:2 �ಪಪ್� �ೂೕಡ�. 11
4:11 �ೕವರು ಏ�ಾ��ಾದ್�ೂೕ ಮತುತ್ ಅವರು ಏ�ಾ��ಾದ್�ೂೕ ಆ �ಾರಣ�ಂ�ಾ�
��ಾವ್�ಗಳು ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು. 12
4:12 “�ೕವರನುನ್ �ಾರೂ ಎಂದೂ �ೂೕ�ಲಲ್”– �ೕ�ಾನ 1:18; 1 �� 6:16.
“�ೕವರು ನಮಮ್�ಲ್ �ಲ�ೂಂ��ಾದ್�”– �ೕ�ಾನ 14:23; �ೂೕ�ಾ 8:9. ಇದು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�� �ಾತರ್ �ಜ�ಾ�� (ಎ� 2:12; 4:18). ಈ �ಾಯರ್�ಕ್ �ಾ�
ಏ�ಂದ� ಅವರು ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು �ರ್ೕ�ಸುವ��ಾ��. �ೕವರು ನ�ಮ್ಳ�ದದ್�,
�ರ್ೕ�ಯು ನಮಮ್�ಲ್ರುತತ್�, ಮತುತ್ �ೕವರ �ರ್ೕ� (ಅ�ಾ�) ನಮಮ್�ಲ್ದದ್�, �ೕವರು
ನಮಮ್�ಲ್�ಾದ್�.
“. . . �ರ್ೕ�ಯು ��ದ್� ಬರುತತ್�”– �ೕವರ ಜನರ ಒಬಬ್��ೂಬಬ್ರ �ರ್ೕ�ಯ ಮೂಲಕ
�ೕವರ �ರ್ೕ�ಯು ಭೂ�ೂೕಕವನುನ್ ತುಂ��. 13
- 4:13 3:24; �ೕ�ಾನ 17:21-23 �ೂೕ��. 14
4:14 1:1-2 �ೂೕ��.
“�ೂೕಕ ರಕಷ್ಕ”– 2:2; �ೕ�ಾನ 4:42; 1 �� 4:10. 15
4:15 “ಒ�ಪ್�ೂಂಡು”– ಇ�ೕ �ೕ�ಯ ಪದವ� �ಾ���ೂಂ�ರುವ�ದನುನ್ 1:9 ರ�ಲ್
�ೂೕ��. �ೕಸು �ೕವರ ಮಗ�ಂದು ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ�ಂದ� ಆತನನುನ್ ಮತುತ್ ಆತನು
�ೕ�ದದ್ನುನ್ ಮತುತ್ �ಾವ� �ೕ�ದದ್ನುನ್ ನಂಬುವದು. ಆತನು ನಮ� ತನನ್ನುನ್
ಪರ್ಕ���ೂಂಡದದ್�ಂದ ಆತನು �ೕವರ ಮಗ�ಂದು ನಮ� ��ದ�. ಮತುತ್ ಈ ನಂ��ಯು

ನಮಮ್ನುನ್ �ೕವರ ಬ�� ಮತುತ್ ಆತನ �ೕವ�ೂಂ�� ನಮಮ್ನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�.
“�ೕವರ ಕು�ಾರನು”– �ೕವ ಕು�ಾರನಲಲ್. �ಪಪ್��ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 3:17; �ೕ�ಾನ
3:16; 5:18-23. 16
4:16 ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�ಂದು �ೕ�ದದ್�ಂದ �ಾತರ್ವಲಲ್, ಆದ� ಆತನು
ತನನ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಬಹಳ ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ �ಾ�ೕತುಪ��ದದ್�ಂದ �ೕವರ
�ರ್ೕ� ನಮ� ���� (ವ.9; 3:16). �ೕವರು ತನನ್ �ರ್ೕ�ಯ ಬ�ಗ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಮನವ���ಾಗುವ ಪ��ಾ� �ೕ�ದದ್�ಂದ ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�ಂಬುದನುನ್
�ಾವ� ಎಂ�ಗೂ ಅನು�ಾ�ಸ�ಾರದು. ಏ�ೕ �ೂಂದ�, ಸಂಕಟ ಅಥ�ಾ �ೂೕವ� ನಮ�
ಬಂದರೂ ಅಥವ �ಾವ� �ರ್ೕ�ಸುವವ�� ಬಂದರೂ, �ಾವ� �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯನುನ್
ಆತು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಎಂ�ಗೂ �ದುದ್�ೂೕಗುವ�ಲಲ್, ಎಂ�ಗೂ ನಮಮ್ನುನ್ �ಟುಟ್
�ೂೕಗುವ�ಲಲ್ (�ೕತರ್� 23:6; �ೂೕ�ಾ 8:35-39; 1 �ೂ�ಂಥ 13:8). 17
4:17 “��ದ್�”– ವ.12.
“�ದ���ಲಲ್”– 3:19,21; 2:28.
“�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ �ನದ�ಲ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:15; 11:22,24; 2 �ೂ�ಂಥ 5:10; 2
�ೕತರ್ 2:9; 3:7.
“�ಾವ� ಅಂಥವ�ಾ��ೕ”– �ರ್ಸತ್ನ �ಾ� – �ೕ�ಾನ 17:14. �ೕವರು
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ತನನ್ ಮಕಕ್ಳಂ�, ಆತನ �ೕವವನುನ್ �ೂಂ�ರುವವರಂ�, ಅವರ�ಲ್ ತನನ್
�ರ್ೕ� ಇರುವಂ� �ೕಪ�ರ್�ಾಡು�ಾತ್�. 18
4:18 �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ �ನವ� ನಮಮ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಭಯವನುನ್ ತರುತತ್�ೂೕ?
�ಾ�ಾದ� �ಾವ� �ಾವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕ�ೂೕ �ಾ� �ಾವ� �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ಲಲ್.
“ಪ�ಣರ್�ರ್ೕ�”– ಇದರ ಅಥರ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅ�ವೃ�ಧ್
�ೂಂ�ದ �ರ್ೕ�. �ಾವ� ಇದನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ �ೕವತದ�ಲ್ �ಾಣು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ �ಾವ� ಈ
�ರ್ೕ�ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ನಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ೂಂ�ರ�ೕಕು
(ಎ� 3:16-19 �ೂೕ���). �ಾವ� �ೂಂ�ದದ್� �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�
ಭಯಪಡ�ೕ�ಾ�ಲಲ್. 2 �ೂ�ಂಥ 5:6-9; ���ಪ್ 1:21,23; 2 �� 4:7-8 �ೂೕ��.
“�ದ��ಯನುನ್ �ೂರ���ಡುತತ್�”– �ೕವರ ಭಯದ, ಆ ಭ�ತ್ �ೌರವದ ಮತುತ್
��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ತದ�ಲ್ರ�ೕ�ಾದ �ಸಮ್ಯದ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಾನನು �ಾ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್.
(ಆ� 20:11; �ೕಬ 28:28; �ೕತರ್� 34:11-14; 86:11; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7
�ಪಪ್�). ಇ�ಲ್ �ೕ�ಾನನು ��ಯ ಭಯವನುನ್, �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ �ನದ�ಲ್ �ೕವರನುನ್
ಮು�ಾಮು��ಾ� ಸಂ�ಸಲು ಇರುವ ಭಯದ ಕು��ಾ� �ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. 19

4:19 ವಚನ 10. �ಜ�ಾದ �ರ್ೕ� ಏ�ಂಬುದನುನ್ �ೕವರು �ೂೕ���ಾದ್�, ಮತುತ್ ಆತನ
�ರ್ೕ�ಯ ಮೂಲಕ�ಾ� ನಮಮ್ನುನ್ ಆತನ ಮಕಕ್ಳ�ಾನ್� �ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನ
�ರ್ೕ�ಯನುನ್ ನ�ಮ್ಳ��ಟ್�ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 5:5 �ೂೕ���. 20
4:20 2:9; 3:14-15. ಇತರರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ� �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸಬಹು�ಂದು ಜನರು
ಕ�ಪ್��ೂಳಳ್ಬಹುದು, ಆದ� ಇದು ಅ�ಾಧಯ್�ಾ��. �ೕವರು ತನನ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್
ನಮಮ್�ೂ��ಟ್ರುವದ�ಂದ �ಾತರ್�ೕ �ಾವ� �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�, ಮತುತ್
ನ�ಮ್ಳ�ರುವ ಈ �ೖ�ಕ �ರ್ೕ�ಯು �ಾವ� �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ��ದಂ��ೕ ಇತರರನುನ್
�ಾವ� �ರ್ೕ�ಸುವಂ� �ಾಡುತತ್�. �ೕವ�� �ೂೕ�ಸುವ ಮತುತ್ ಜನ�� �ೂೕ�ಸುವ
�ಜ�ಾದ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ೕಪರ್�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 21
4:21 ಆ�ಮ್ೕಕ ಅವಶಯ್ಕ� ಏನು, �ಾವ� �ಾಯರ್ರೂಪದ�ಲ್ �ೂೕ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೕವರು
ಆ�ಾ�ಸು�ಾತ್�.
ಆತನು
�ರ್ೕ�ಯ�ಲ್
�ೂೕ�ಸ�ೕ�ಾದ
�ರ್ೕ�ಯ
ಬ�ಗ್
�ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್� (3:16-18).

51
5:1 “�ೕಸು�ೕ �ರ್ಸತ್ನು”– 2:22; 3:23; 4:2. �ೕಸು�ೕ �ರ್ಸತ್�ಂದು �ವ್ೕಕ�ಸುವ�ದು
�ೕಸು�ನ ಬ�ಗ್ �ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ��ದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಆ ಸತಯ್ವನುನ್
ನಂಬುವ��ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರು ನಮ� �ೂಟಟ್ ಉಡು�ೂ� ಎಂಬುದು �ಜ�ಾದ
ನಂ���ಾ�� (���ಪ್ 1:29; ಎ� 2:8-9). ಅದನುನ್ �ೂಂ�ರುವವರ �ೕ� ಅದು
�ೕವರ್ ಪ��ಾಮ �ೕರುತತ್� (ಅ�� 2:36-42 �ೂೕ���). ಖಂ�ತ�ಾ�, �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬ��ೕ ನಂ��ದ್ೕ�ಂದು ಸುಮಮ್� �ೕಳುವ�ದ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಒ�ಳ್ಯ
ಪ��ಾಮ�ರುವ�ಲಲ್.
“�ೕವ�ಂದ ಹು�ಟ್ದವ�ಾ��ಾದ್�”– 2:29; �ೕ�ಾನ 1:12-13.
“�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವನು”– �ಾವ� �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ��ದ� �ೕವ�ಂದ
ಹು�ಟ್ದವ�ಲಲ್ರನುನ್ �ಾವ� �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ� (4:20). 2
5:2 “�ಳು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�”– �ಾವ� ಜನರ ಬ�ಗ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾವ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ��ದ್ೕ�
ಮತುತ್ ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಾವ� ಜನರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ� ಎಂದು ನಮ�
���ಲಲ್�ೕ? ಆತನ �ಾಕಯ್�ಕ್ ��ೕಯ�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಮ್ �ರ್ೕ�ಯನುನ್
�ೕವ�� �ೂೕ�ಸ�ದದ್� ಇದು �ರ್ೕ�� �ಾ��ಾಗುವ��ಲಲ್. �ಾವ� �ೕವರನುನ್
�ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�ಂದು ���ದದ್� �ಾವ� ಆತನ ಅಪಪ್�ಗಳನುನ್ ಸಹ ಹೃದಯ�ಂದ
�ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�, �ಾವ� �ೕವರ ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�ಂಬ ಭರವ� ನಮ�ರುತತ್�. 3

- 5:3 �ೕ�ಾನ 17:15,21,23.
“�ಾರ�ಾದವ�ಗಳಲಲ್”– ಅಥ�ಾ “ಕಷಟ್ಕರ�ಾದವ�ಗಳಲಲ್” – ಇದು ಇ�ರ್ಯ �ಾ�ಯ
ಮೂಲ ಅಥರ್�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 11:29-30 �ೂೕ���ೂೕ��. 4
5:4 �ೕವರ ಅಪಪ್�ಯು ��ಾವ್ಸಗ�� �ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಅವರ�ಲ್
�ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವ �ೂಸ ಸವ್�ಾವ��, ಮತುತ್ �ೕವರು �ಾ� ಅವ�ೂಳ�
�ಾ�ಸು�ಾತ್� (4:12).
“�ಾವ�ಾದರು”– �ಾರನೂನ್ �ೂರತುಪ��� ಎಲಲ್ರೂ.
“�ೂೕಕವನುನ್ ಜಯಸುತತ್�”– �ೂೕ��� 2:13-14; 4:4. �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬುವ�ದರ
ಮೂಲಕ ಮತುತ್ �ೂೕಕದ �ಾಪಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ಾಗರ್ಗಳನುನ್ �ಟುಟ್�ಡುವ�ದ�ಂದ
��ಾವ್�ಗಳು �ೂೕಕವನುನ್ ಜ�ಸಲು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್�. �ೕವರು ಅವರನುನ್ ಕ�ದು ಈ
�ೂೕಕ�ಂದ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಜನರ�ಾನ್� ಅವರನುನ್ �ೕಪರ್���ಾದ್� (�ೕ�ಾನ
17:6,14,16). ನಂ��ಯು �ೂೕಕದ �ೕ� ಜಯವನುನ್ �ೂಂದುತತ್� �ಾಕಂದ� ಅದು
ನಮಮ್ನುನ್ �ೂೕಕವನುನ್ ಜ��ದ ಮ�ಾ ಜಯ�ೕರ�ಾದ �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ಬಂ�ಸುತತ್�
(�ೕ�ಾನ 16:33). 5
5:5 4:15 �ೂೕ��.
“ನಂ�ದವ�ೕ”–ಜನರು ತಪಪ್ಸಸ್ನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ�ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ
�ೂೕಕ�ಂದ ದೂರ�ರುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ೂೕಕವನುನ್ ಜ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. ಇದು
�ೂೕಕವನುನ್ ಜ��ದಂ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಬದ�� �ೂೕಕ�ಂದ ಓ��ೂೕಗುವ��ಾ��. ಇದು
�ಲಸ�ಕ್ �ಾರದು. ಈ ��ಾನವನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವವರು �ೂೕಕವನುನ್ ತ�ಮ್ಂ�� ತಮಮ್
ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ��ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ಾಡು�ತ್ರುವ�ೕ�ಂದ�
�ೂೕಕದ ಸವ್ಲಪ್ �ಾಗವನುನ್ ಜ�ಸಬುಹು�ಂಬ ��ೕ�ಯ�ಲ್�ಾದ್�. ಜ�ಸುವ�ದರ
ಬ�ಗ್ಯ �ಪಪ್��ಾ� ಪರ್ಕ 2:7 �ೂೕ��. 6
5:6 ಮ�ಾತ್ಯ 3:13-17; 26:28; �ೕ�ಾನ 19:34. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಲವ� �ಾ�
�ೕರು ಆ�ಮ್ಕ �ೕ�ತದ ಮತುತ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನ ��ಹ್�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 4:10,14;
7:38-39). ರಕತ್ವ� �ಾಪದ �ಾರ್ಯ�ಚ್ತತ್ದ ಬ�ಗ್, ಕಷ್�ಾಪ�ಯ ಮತುತ್ ಶು�ದ್ೕಕರಣದ
ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡುತತ್� (1:7; ಎ� 1:7). �ರ್ಸತ್ನು �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ಹು�ಟ್ದನು, ಆತಮ್�ಂದ
ಅ��ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವನು, ಸಂಪ�ಣರ್ ಆತಮ್ಕ �ೕ�ತ�ಂದ ತುಂ�ದವನು, ಮತುತ್
�ೕ�ಯವ�� ಆ�ಮ್ಕ �ೕ�ತದ ಮೂಲ�ಾದವನು, ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ಾಪಗ��ಾ� ತನನ್
�ಾರ್ಣವನುನ್ �ೂಡುವ�ದ�ೂಂ�� ತನನ್ ಇಹ �ೂೕಕ �ೕ�ತವನುನ್ ಮು��ದನು.
“ಆತಮ್ನು �ಾ��ೂಡುವವ�ಾ��ಾದ್�”– �ೕ�ಾನ 15:26; 16:13-15. �ೕವ�ಾತಮ್ನು

ಎ�ಾಲ್ಕ�ಯ�ಲ್ಯೂ
ಈ
ಯುಗದುದದ್ಕೂಕ್
�ರಂತರ�ಾ�
ಇದನುನ್
�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� “ಆತಮ್ನು ಸತಯ್ ಸವ್ರೂಪ�ೕ” – �ೕ�ಾನ 14:6,17; �ೕತರ್�
31:5; �ೕತ 1:2. 7-8
5:7-8 ಈ ವಚನಗಳ �ಲವ� �ಾಗ – “ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್, ತಂ�, �ಾಕಯ್ ಮತುತ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್
ಈ ಮೂವರು ಒಂ�ೕ�ಾ��ಾದ್�. ಮತುತ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾ��ೂಡಲು
ಮೂವ��ಾದ್�” ಎಂಬುದು ಈಗ �ೂ��ರುವ �ಂ�ನ �ರ್ೕಕ್ ಮೂಲ ಪರ್�ಗಳ�ಲ್ ಇದು
�ಾ��ಾ��, ಆದ� ಎ�ಾಮಸ್ ಎಂಬ 16�ೕ ಶತ�ಾನದ �ರ್ೕಕ್ ಪಂ�ತನು, ಇದನುನ್
�ರ್ೕಕ್ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ�� ಪರ್ಕ��ದನು ಮತುತ್ ಆದದ್�ಂದ ಇದು �ಂಗ್ �ೕಮ್ಸ್
ಸತಯ್�ೕದದ �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ �ೕ�ಸ�ಾ��. ಇದು �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ ಮೂಲ ಪರ್�ಯ�ಲ್
ಇಲಲ್�ರಲು ಅ�ಾಧಯ್�ಾ�ರ�ಲಲ್, ಎಂದು ಈ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ ಎ�ಾಲ್ ಅ��ಾ�ಗಳು
�ೕ�ಸುವ�ದು ಅಸಂಭವ�ಾ��. ಅದು ಏ�ೕ ಆ�ದದ್ರೂ, ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ �ೂೕ�ಸುವದನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. �ಪಪ್��ಾ�
ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17 �ೂೕ��. 8
5:8 �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ತ ಮತುತ್ ಮರಣದ �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ��ರುವವರು �ಾ�ಗಳಂ��ಾದ್�.
ಅವರ ಮೂಲಕವ� ಸಹ �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ಾ�ಾಡು�ಾತ್�. ಈ ಮೂವರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ
ಒಪಪ್ಂದದ�ಲ್�ಾದ್�. ಒಳ�ನ �ಾ�ಯು �ೂರ�ರುವ �ಾ�ಯ�ನ್ೕ �ೕಳುತತ್�.
��ಾವ್�ಯ ಅನುಭವ ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದವ� ಇದನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ತತ್�. 9
5:9 “ಮನುಷಯ್ರ �ಾ�”– �ೕ�ಾನ 8:17 �ೂೕ���. �ಾವ� ಅ�ೕಕ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್
ಮನುಷಯ್ರು �ೕಳುವ�ದ�ಂದ ನಂಬು�ತ್ೕ�. �ಾ�ಾದ� �ಾವ� ಇ�ಲಲ್ದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಾಚ್�
�ೕವರು �ಾ�ೕ �ಾ��ಾ�ರುವದನುನ್ ನಂಬ�ಾರ�ೕ? �ೕರು, ರಕತ್ ಮತುತ್ ಆತಮ್
(ವಚನಗಳು 6,8) ಇವ� �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ�ಾ� �ೕವರ �ಾ��ಾ��. ಈ ಎರಡು
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ �ಾಖ�ಸ�ಾ��; �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಸತಯ್�ೕದದ
�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ (ಆತನು �ರ್ೕ�ೕ��ದ) ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ ಮತುತ್ ಹೃದಯ ಇ�ರಡರ�ಲ್ಯೂ
�ಾ��ಾ��ಾದ್�.
“�ೕವರ �ಾ�””– �ೕ�ಾನ 5:36-37; 8:18 �ೂೕ���. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
ನಮ� ಈ �ಾ�ಯುಂಟು, ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದವ� �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ�ಾ� �ೕವರ �ಾ��ಾ��
ಎಂದು �ಾವ� �ೕಳಬಹುದು. 10
5:10 �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ��ಾಗ �ಾವ� ನ�ಮ್ಳ� ಆತನ ಬ�ಗ್ ��ತ �ಾಖ�ಯು
�ಜ�ಂದು ಅಂತ�ಕ�ಾ� ಮನ���ಸುತತ್�. ಇದು �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ಹು�ಟ್�ಾದ್��.
“ಸುಳಳ್�ಾರ”– 1:10. �ೕವರು �ೕ�ದದ್ನುನ್ ನಂಬ�ರುವ�ದು ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಅವ�ಾನ

ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಅ�ೌರ��ದಂ�ಾಗುತತ್�. 11
5:11 “�ತಯ್�ೕವ”– �ೕ�ಾನ 3:16,36; 6:47; 17:2.
“ಆತನ ಮಗನ�ಲ್”– ವ. 20; 1:2; �ೕ�ಾನ 11:25-26; 14:6; �ೂ�ೂ 3:4. 12
5:12 �ತಯ್�ೕವ, ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್�ಂದ �ಾತರ್ ಆ�ಮ್ಕ �ೕ�ತವನುನ್ �ೂಂದಲು �ಾಧಯ್ –
�ೕಸು �ೕವರ ಮಗನು. ಆತನನುನ್ �ಾವ� ನ�ಮ್ಳ� �ೂಂ�ರ�ದದ್� �ಾವ� ಆ�ಮ್ಕ�ಾ�
ಸತತ್ವ�ಾ��ದ್ೕ� (ಎ� 4:18). ಮತುತ್ �ೕ� �ಾವ �ಾಗರ್�ಂದಲೂ �ೕವ�ಂದ �ಾವ�
ಆ�ಮ್ಕ �ೕ�ತವನುನ್ �ೂಂದಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 3:36). ಅದರ ಒಂ�ೕ ಒಂದು
ಮೂಲ�ಾದವನನುನ್ ��ಾಕ��ದ� �ಾವ� ಅದನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್ಲು �ೕ� �ಾಧಯ್?
“ಉಂಟು”– ��ಾವ್�ಗ�� �ತಯ್�ೕವವ� ಪರ್ಸುತ್ತ ಆ�ತ್�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 3:36;
5:24). 13
5:13 �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ರಕಷ್�ಯ ಬ�ಗ್ ಅನು�ಾನ ಪಡ�ಾರ�ಂದು
ಇ�ಚ್ಸು�ಾತ್�. ಅವ�� �ತಯ್�ೕವ�� ಮತುತ್ ಅದು ಅವ��� ಎಂಬುದನುನ್ ಅವರು
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಈ ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ�ಯುವಂ� �ೕವರು �ೕ�ಾನನುನ್ �ರ್ೕ�ಪ�ದ
ಒಂದು �ಾರಣ ಇ�ಾ��. ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂ��ದ್ೕ�ಂದು ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ� ಖ�ತ�ಾ�
�ೕಳಬಹುದು? ಇದ�ಕ್ �ಾವ �ಾ� ಇ�, �ೕ�ಾನನು ಸೂ�ಸುವ ��ಹ್ಗ�ಾವವ�?
ರಕಷ್�ಯ ಭರವ�ಯು ಈ �ಳ�ನವ�ಗ�ಂದ ಬರುತತ್�: �ೕವರ �ಾ�ಯನುನ್ ಆತನ
�ಾಕಯ್ದ�ಲ್ ನಂಬುವ�ದರ ಮೂಲಕ (ವ.9,11) ನ�ಮ್ಳ�ರುವ �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ಾ�ಯ
ಮೂಲಕ (ವ.10;3:24) �ಾಪಕಷ್�ಾಪ�ಯ �ಾ�ಾದ್ನದ �ೕ� ಆತು�ೂಳುಳ್ವದರ
ಮೂಲಕ (1:7-9) �ೕವ�� ��ೕಯ�ಾಗುವ�ದರ �ಾ�ಯ ಮೂಲಕ (2:5; 5:2)
ಸ��ಾದ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸುವ �ಾ�ಯ ಮೂಲಕ (2:29; 3:6,10) ನಮಮ್
�ೕ�ತದ�ಲ್ �ೂೕರುವ �ರ್ೕ�ಯ ಫಲಗಳ �ಾ�ಯ ಮೂಲಕ (3:14,18,19; 4:12).
��ಾವ್�ಗ�� ಭರವ�ಯನುನ್ �ೂಡುವ ಸತಯ್ದ ಬ�ಗ್ಯೂ �ೕ�ಾನನು �ೕ��ಯನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್� (4:15; 5:1). ರಕಷ್�ಯ ಸಂಪ�ಣರ್ ಭರವ�ಯು ಮೂರು �ಾಯರ್ದ �ೕ�
ಆಧ��� – ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಅಂತ�ಕ ಅನಭವ ಅವರು �ೕ�
�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ �ೂರ�ನ �ಾ�. 14-15
5:14-15 ��ಾವ್�ಗ�� �ತಯ್�ೕವವ� ಇರುವ�ದ�ಂದ ಅವರು �ೕವರ ಸ�ನ್ಧನ�ಕ್ ಬರಲು
�ೕ�ಾದ ಭರವ�ಯನುನ್ �ೂಂದಬಹುದು. (�ೂೕ�ಾ 5:2; ಎ� 2:18; 3:12; ಇ�ರ್ 4:16;
10:19-22). ನಮಮ್ ಭರವ�ಯು ಇ�ಾ��: �ೕವರ �ತತ್ದ ಪರ್�ಾರ ನಮಮ್
�ಾರ್ಥರ್�ಗ�ದದ್� �ೕವರು ನಮಮ್ ಅವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ �ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�, ಮತುತ್ �ಾವ�
�ೕ��ೂಂಡದದ್ನುನ್ ನಮ� �ೂಡು�ಾತ್�. �ೕವರನುನ್ ನಮಮ್ �ತತ್ದ ಪರ್�ಾರ

�ೕ��ೂಳುಳ್ವ�ದು �ೕ� �ಷಯ�ಾ��. ಆ �ೕ�ಯ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� �ಾವ� ಉತತ್ರವನುನ್
��ೕ�ಸ�ಾರದು. ��ಾವ್�ಗಳ ಮುಖಯ್ �ಾಳ� ಏ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಮ�ಾತ್ಯ 6:10
�ೂಡುತತ್�. ಆದ� �ೕವರ �ತತ್�ೕ�ಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು �ೕ�? ಸಂಪ�ಣರ್
ಸತಯ್�ೕದವ�
ಇದನುನ್
ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�.
�ಾವ�
ಸತಯ್�ೕದದ
�ಶಯ�ಾ�
ಅ�ಾನವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್� �ಾವ� �ೕವರ �ತತ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆದ�
�ಾವ� ಅದನುನ್ ಅ�ಾಯ್��ದ� ಆತನು �ಾವ� ನಂ���ಂದ �ಾ�ದ �ಾರ್ಥರ್�ಗ��
ಉತತ್�ಸಲು ಇ�ಚ್ಸು�ಾತ್�ಂದು �ೂೕಡಬಹು�ಾ�� (�ಾ�ೂೕಬ 1:6-7 �ೂೕ���). 16
5:16 �ಾಪ�ಾಡುವ ಇತರ�� �ಾರ್�ರ್ಸುವ�ದು ��ಾವ್�ಗಳ ಕತರ್ವಯ್�ಾ��. �ಾ�ೂೕಬ
5:16 �ೂೕ���.
“ಮರಣಕರವಲಲ್ದ �ಾಪ”– �ಾ� �ಲವ� �ಾಪಗಳು ಮರಣ�ಕ್ ನ�ಸುವ�ಲಲ್ ?
�ಾಕಂದ� �ೕವರು ಅವ�ಗಳನುನ್ ಕಷ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್�ಾಗ
ಅದು ಕಷ್�ಸಲಪ್ಡುತತ್� (1:9). “ಮರಣಕರ�ಾದ” �ಾಪ �ಾವ�ದು? �ೕ�ಾನನು
ಇದನುನ್ �ವ�ಸದ �ಾರಣ ಇದರ �ಷಯ�ಾ� �ಾವ� ತುಂ�ಾ �ಾ�ತ್ವ್ಕ�ಾ�
�ಾ�ಾಡ�ಾರದು. ಇದು ಈ �ಾಮಯ್ದ ಅಥರ್: �ೕವರು ಕಷ್�ಸದ �ಾಪ. ಮ�ಾತ್ಯ
12:31-32; ಇ�ರ್ 2:3; 6:4-6; 10:26-31; 12:25 �ೂೕ��. �ಾರು ��ದು,
ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ�ಾ�, �ೕ�ಂದು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ
ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡುತತ್�ೕ ಇರು�ಾತ್�ೂೕ ಅಂತವರನುನ್ ಕಷ್��ಲು �ೕವ��
ಅ�ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. ಈ �ಾಪವನುನ್ ��ಾವ್�ಗಳು �ಾಡಬಹು�ಂದು �ೕ�ಾನನು
�ೕಳುವ�ಲಲ್. ಖಂ�ತ�ಾ�, ಅವರು ಇದನುನ್ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್�ಂದು 3:6,9
�ೂೕ�ಸುತತ್�. 17
5:17 3:4
�ೂೕ��. ಮರಣ�ಕ್ ನ�ಸುವ �ಾಪ�ಲಲ್�ಂದ �ಾತರ್�ಕ್
�ಾಪ�ಾಡುವ�ದನುನ್ ಉ�ತ್ೕ�ಸ�ಾರದು, ಆದ� �ಾವ� �ಾಪ �ಾ�ದ� ಕಷ್�ಾಪ�ಯ
��ೕ�ಯನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು. 18
5:18 “�ಾಪ�ಾಡುವವನಲಲ್”– 3:6. ಈ ವಚನದ ಅ�ೕಕ ಅನು�ಾದಕರು, “�ೕವ�ಂದ
ಹು�ಟ್ದವರು” ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ “�ೕವ�ಂದ ಹು�ಟ್ದವನು” –ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸುವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ಂದು ನಂಬು�ಾತ್�. ಪ�ತರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ ಕ�ಯ್ಯ�ಲ್ ಆತನು
�ೖ�ಕ�ಾ� ಹು�ಟ್ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 1:21; ಲೂಕ 1:35; ಗ�ಾ 4:4). ಮರಣ�ಂದ ಆತನ
ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನವ� ಹು�ಟ್ದಂ�ತುತ್ (ಅ�� 13:33; ಇ�ರ್ 1:5). ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ �ೕವವ�
�ತಯ್��ಂದಲೂ �ೕವ�ಂದ �ೂಂ�ದದ್ನು (�ೕ�ಾನ 5:26).
“�ಾ�ಾಡುವನು”– ಅಂದ�, �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಯನುನ್ �ಾ�ಾಡುವನು (�ೕ�ಾನ

10:28; �ೂೕ�ಾ 5:9-10).
“�ಡುಕನು”– �ೖ�ಾನನು.
“ಅವನನುನ್ ��ಯುವ�ಲಲ್”– ಅಥ�ಾ “ಅವನನುನ್ ಮುಟುಟ್ವ��ಲಲ್” (KJV); ಅ�ೕ
�ೕ�ಯ �ರ್ೕ�ಾ ಪದವನುನ್ “ನನನ್ನುನ್ ��ಯ�ೕಡ” ಎಂದು �ೕ�ಾನ 20:17 ರ�ಲ್
ಅನು�ಾ�ಸ�ಾ��. �ೖ�ಾನನು ಅವನ �ೖಯನುನ್ ��ಾವ್�ಯ �ೕ� ಇಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್,
ಅವನ ಶ�ತ್�ಂದ ಅವರನುನ್ ��ಯಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಅವ�ೂಳ� �ರ್ಸತ್��ಾದ್� ಮತುತ್
ಆತನು �ೖ�ಾನ��ಂತಲೂ ��ಚ್ನವ�ಾ��ಾದ್� (4:4). �ೕ�ಾನನು ಇ�ಲ್
�ೕಳು�ತ್ರುವದು �ೂಸ�ಾ� ಹು�ಟ್ದವ�ಲಲ್ರ �ಷಯ�ಾ� ಇದು ಸತಯ್�ಾ��,
ಅ�ಾ�ಾರಣ ಸಂತ�� �ಾತರ್ವಲಲ್. 19
5:19 “�ೂತತ್�”– ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗ�� “�ೂ�ತ್ರುವ” –ಸಂಗ�ಗಳು
�ಾವ��ಂದು �ೕ�ಾನನು �ೕಳು�ಾತ್� �ೂೕ�� – 2:5,20; 3:2,5,14,16,19,24;
4:16; 5:13,15,18,20.
“�ಡುಕನ”– 2:16, ಅಥ�ಾ “�ಡುಕನ ವಶದ�ಲ್”. �ೕ�ಾನ 14:30; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4;
ಎ� 2:2; 2 �� 2:26 �ೂೕ��. ಆದದ್�ಂದ�ೕ ಈ �ೂೕಕವ� �ೕವ�ಲಲ್ದ ದುಷಟ್
ಸಥ್ಳದ�ಲ್�. 20
5:20 “ನಮ� ��ೕಕವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�”– ಲೂಕ 24:45; 1 �ೂ�ಂಥ 2:12,16
�ೂೕ���.
ಅ�ತು�ೂಳುಳ್ವ �ಾ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 11:27. �ೕವರನುನ್
“ಆತನನುನ್
ಅ�ತು�ೂಳಳ್ವ�ದ�ಕ್ ಇರುವ ಒಂ�ೕ �ಾಗರ್�ಾ��.
“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್”– �ೕ�ಾನ 17:21-23; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13; ಎ� 1:3-4. �ೂೕಕವ�
�ಡುಕನ “ವಶದ�ಲ್�” ��ಾವ್�ಗಳು “�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್�ಾದ್�” ���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ 2:11
ಉ�ಲ್ೕಖಗಳನುನ್ �ೂೕ��. ಆತನು �ತಯ್�ೕವವ� ಸಹ ಆ��ಾದ್� (ವ. 11; �ೕ�ಾನ
11:25; 14:6). �ೕವರನುನ್ �ಾತರ್ �ತಯ್�ೕವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು. 21
5:21 “�ಗರ್ಗಗ��”– ಅವನು ಸತಯ್ �ೕವರ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾ��ಾದ್�, ಮತುತ್ ಇದು ಸುಳಳ್
�ೕವರುಗಳ �ಷಯವನುನ್ ಅವನ ಮನ�ಸ್� ತಂ��. ಮನುಷಯ್ರು ಆ�ಾ�ಸುವ ಮತುತ್
�ೕ��ಾಡುವ �ೕವರುಗಳು ಸತಯ್ವಲಲ್ ಮತುತ್ ಅವ� �ಗರ್ಹಗ�ಾ��. �ಗರ್ಹ�ಂದ� �ೌ�ಕ
ವಸುತ್�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೕವರು �ೕ�ರಬಹು�ಂಬ ತಪ�ಪ್ ಕಲಪ್��ಾ�ರಬಹುದು.
ಎ�ಾಲ್
�ೕ�ಯ
�ಗರ್�ಾರಧ�ಗ�ಂದ
ನಮಮ್ನುನ್
�ಾ�ಾ��ೂ�ೂಳ್ೕಣ.
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