�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ

ಪರ್ಕಟ�
�ೕಖಕ:
�ೕ�ಾನನು, ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲ ಅ��ೕಸತ್ಲರ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು
��ಾಂಕ:
ಸು�ಾರು �ರ್.ಶ. 96, ಆದ� �ಲವ� ಪಂ�ತರು ಇದ�ಕ್ಂತ ಮೂದ�ೕ ಬ��ರಬಹು�ಂದು
�ೕ�ಸು�ಾತ್�.
�ಷಯಗಳು:
�ರ್ಸತ್ನು ತನ� ಪರ್ಕ��ದದ್ನುನ್ �ೕ�ಾನನು ಬ�ದನು (1:1). ಇದು “ಪರ್�ಾದ�”
(1:3). ಇದರ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಮ��ಯ�ಲ್ �ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಆತನು
ಭೂ�ಾಜರನುನ್ ಆಳುವವನು (1:5), ಸ�ಗ�� �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಸುವನು (ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು 2,3),
ಯೂದ ಕುಲದ “�ಂಹ” (5:5), ಮ��ಯನುನ್ �ೂಂ�ದ �ೕವರ ಕು�ಮ� (5:6),
�ೕವರ �ಾಜಯ್ವನುನ್ ಆಳುವ �ಾಜನು (19:15), ಕ�ಾರ್� ಕತರ್ನು (19:16), ಆ�ಯೂ
ಮತುತ್ ಅಂತಯ್ವ�, �ದಲ�ಯವನೂ ಮತುತ್ ಕ�ಯವನೂ (22:13). ಈ ಪ�ಸತ್ಕವ�
�ೕ�ಾನನು ಬ�ದ �ೕ� ಮುಂ� ಸಂಭ�ಸ��ಕ್ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್ ಈ ಪ�ಸತ್ಕವ�
ಒಳ�ೂಂ�� (1:1). ಇದರ �ಷಯ �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ� ಬ�ೂೕಣ ಮತುತ್ ಅದರ ಮುಂ�
ಮತುತ್ ನಂತರದ�ಲ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ನ�ಯುವ
�ಷಯಗ�ಾ��. ಈ ಪ�ಸತ್ಕವ� �ಾಂ�ೕ�ಕ �ಾ�ಯ�ೂನ್ಳ�ೂಂ��, ��ಹ್ಗಳು,
�ಾ�ಯ�ಲ್ �ೂಡುವ ��ಹ್ಗಳು �ಾ�ಾಗಲು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಸುಲಭವಲಲ್.
ಆ�ಾಗೂಯ್, ನ�ಯುವ �ಷಯಗಳು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�� – ಸ�ಗಳ �ಾ�ಾನಯ್ �ಥ್� ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�ಗ�� �ೂಡುವ �ಾ�ಾದ್ನ ಮತುತ್ ಎಚಚ್��ಗಳು, ಈ ಯುಗದ
ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಉಲಬ್ಣ�ಾ� ಸಂಪ�ಣರ್�� ಬರುವ ದುಷಟ್ �ಾಯರ್ಗಳು, ಇ�ೕ �ೂೕಕದ
�ೕ� �ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯ ಆ�ವ್� ಮತುತ್ �ೕವರ ಜನರ ಕೂರ್ರ �ಂ�, �ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯನುನ್

�ಂ�ಾ�ಸುವವ�� ಆತನು �ೂಡುವ �� ಮತುತ್ ಭೂ�ಯ �ೕ� ಆತನು ಕಳು�ಸುವ
ಭ�ಾನಕ �ಪತುತ್ಗಳು, ಭೂ�ೂೕಕದ �ೂ�ಲು, ಮತುತ್ ಅ�ಾರ ಶ�ತ್�ಂದ ಕೂ�ದ
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ� ಬ�ೂೕಣ ಮತುತ್ ಮ���ಡ� ಈ �ೂೕಕದ ಆ�ವ್�
ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವವವ�� �ಾ�ರುವ ಮ�ಯುಳಳ್ ಭ�ಷಯ್. ಈ ಎ�ಾಲ್
ಪರ್ಕಟ�ಗ�ೂಂ�� �ೕವರು �ೂಡುವ ಅ�ೕಕ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್
��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸುವ �ಾಕಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷಪ�ಸುವ ಮತುತ್
ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ �ೕಡುವ ಪರ�ೂೕಕದ ದಶರ್ನಗ�ಂದ ಕೂ��.
ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ ಪರ್�ಾನ �ಷಯವ� �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ಯ ಬ�ೂೕಣ ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್
ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯಗ�ಂದು ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್ಲು �ಲವ� ಸತಯ್�ೕದದ �ೂೕಧಕರು
ಒಪಪ್�ರುವ�ದು �ೕವಲ �ಾಯ್�ೕ�ತ�ಾ��. ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ�ಾ�ರುವ
�ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ಇವರ �ವರ�ಯು ಮುಂ�ನ �ಪಪ್�ಯ�ಲ್ �ವ��ರುವ
�ವರ�ಗ��ಂತಲೂ �ೕ��ಾ��. �ೕ�ಾನನು ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳು ಮತುತ್ ��ಹ್ಗಳು
ಅವನ �ಾಲ�ಕ್ ಸಂಬಂ�ತ�ಾದವ�ಗ�ಂದು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ�ಲ್ ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳು
ಈ�ಾಗ�ೕ �ರ�ೕ�� ಎಂದು �ಲವರು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. �ೕ� �ಲವರು, �ೕ�ಾನನ
�ಾಲದ�ಲ್ �ರ�ೕರಲು �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು ಮತುತ್ ��ಾನ�ಾ� ಮತುತ್ ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ಈ
ಯುಗದ�ಲ್ �ರ�ೕ��ಂದು, ಸ�ಗಳ ಪ�ವರ್ ಇ��ಾಸ ಬ�ಯಲಪ್ಟಟ್ ಪ�ಸತ್ಕ�ಂದೂ
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ಇನೂನ್ �ಲವರು ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಬ��ರುವ ದಶರ್ನಗಳು ಮತುತ್
�ಾಂ�ೕ�ಕ �ಾ�ಯನುನ್ ಅಕಷ್ರಶಃ ಘಟ�ಗ�ಾ� ಸೂ��ಲಲ್�ಂದು, ಆದ� ಈ ಇ�ೕ
ಯುಗ�ಕ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಆ�ಮ್ೕಕ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ಾಠಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�
ಎಂದು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ಈ �ಪಪ್�ಯ �ೕಖಕನು ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ ಪಠಯ್�ೂಂ�� ಈ
�ಾವ��ೕ ��ಾನದ �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನವನುನ್ ಒಪ�ಪ್ವ��ಲಲ್. �ೌದು ಸತಯ್�ೕದದ
ಪರ್��ಂದು

�ಾಗದಲೂಲ್

ಆ�ಮ್ೕಯ

ತತವ್ಗಳು

ಮತುತ್

�ಾಠಗಳು,

ಅದು

ಚ��ರ್�ಾ�ರಬಹುದು, ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ನ�ಯಬುಹು�ಾದ ಘಟ�ಗ�ರಬಹುದು, ಪದಯ್
ಅಥ�ಾ �ೕರ�ಾದ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ �ೂಡುವ �ಾಗಗಳ �ಾ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ಯೂ ಇ�.
ಆದ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ�ಾ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್
ನ�ಯಬಹು�ಾದ �ಜ ಘಟ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್�ಂದಲಲ್. �ಜ ಘಟ�ಗಳನುನ್
ಸೂ�ಸಲು ��ಹ್ಗಳನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಇತರ �ಾಗಗಳ�ಲ್ಯೂ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��
ಮತುತ್ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ರುವ�ದು �ಜವಲಲ್ ಎಂದು �ೕ�ಸಲು �ಾವ��ೕ ಉತತ್ಮ

�ಾರಣ�ಲಲ್.
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1:1 ಪರ್ಕಟ�: ಈ ಪ�ಸತ್ಕವ� ಮನುಷಯ್ರ ಆಮಂತರ್ಣವಲಲ್, ಇದು ಪರ�ೂೕಕದ
�ೂಡು��ಾ��. ಇದರ ಮೂಲ �ೕವರು �ಾ�ೕ ಆ��ಾದ್�, �ಾವ ಮನುಷಯ್ನ
�ದ��ಂದಲೂ ಬಂದದಲಲ್. �ೕ�ಾನನು ��ಹ್ಗಳನುನ್, �ತರ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಈ
ಪ�ಸತ್ಕದ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೕ� �ಾವ ಪ�ಸತ್ಕಗ�ಂದಲೂ ��ದು�ೂಳಳ್�ಲಲ್. ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು ಇದ�ನ್ಲಲ್ ಅವ�� ಪರ್ಕ��ದನು.

“�ೂೕ�ಸುವದ�ಾಕ್�”– ಭ�ಷಯ್ದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸಲು �ೕವರು ಈ ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್
�ೂಟಟ್ನು, ಅದನುನ್ ಮು�ಚ್ಡುವದ�ಾಕ್� ಅಲಲ್, ಇದನುನ್ �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು,
ಇದ�ಂದ �ಾವ� �ೂಂದಲ�ಕ್ೕ�ಾಗ�ೕ�ಂದಲಲ್.

“�ೕವಕರು”– �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೕವರ �ೕವಕರು ಅಥ�ಾ “�ಾಸರು”
ಎಂದು �ೌಲನು �ೂೕ�ಾ 6:17-22 ರ�ಲ್ �ೕಳು�ಾತ್� (�ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಎರಡು
ಅಥರ್ವನೂನ್ �ೂಡುತತ್�).

“�ೕಗ�”– ಈ ಪ�ಸತ್ಕವ� �ೕ�ಾನನ �ಾಲದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ನಂತರದ ಸ�ೕಪದ�ಲ್
�ೕರ�ೕ��ಂದು

ಅಥ�ಾ

�ರ�ೕರಲು

�ಾರ್ರಂಭ�ಾ��ಂದು

ಇದರ

ಅಥರ್ವಲಲ್.

22:7,12,20 �ೂೕ��� – ಮೂರು �ಾ� �ೕಸು �ಾನು “�ೕಗ� ಬರು�ತ್ೕ�” ಎಂದು
�ೕ�ದನು, ಆದ� �ೕ�ಾನನ �ನಗಳ�ಲ್ ಬರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ನಂತರದ �ನಗಳ�ಲ್
ಬರ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ನಮಮ್ �ನಗಳ�ಲ್ಯೂ ಬರ�ಲಲ್. �ಾ�ಾದ� “�ೕಗ�” ಇದರ
ಅಥರ್�ೕನು? �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಾರರು ��ಧ �ವರ�ಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. �ೕವರ
ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ೕಗ� ಎಂಬ ಪದವ� (2 �ೕತರ್ 3:8 – �ೕ�ಾನನ �ನಗ�ಂದ ನಮಮ್
�ನಗಳವ�� ಎರಡು �ನ ಕ��. �ೕತರ್� 90:4 �ಪಪ್� �ೂೕ��). ಅಥ�ಾ
�ಾ�ಾಂತರ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ “�ೕಗ�” ಎಂಬ ಪದವ� “ಇದದ್�ಕ್ಂದಂ�” ಎಂಬ
ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡಬಹುದು (ನ�ಯ�ೕ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು ನ�ಯಲು �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ಾಗ
ಇದದ್�ಕ್ಂದಂ� �ಾಯರ್ಗಳು ನ�ಯುವವ� – 1 �ಸ 5:2). ಅಥ�ಾ ಈ ಯುಗ

ಅಂತಯ್�ಾಗುವ ದಶರ್ನವನುನ್ �ೕ�ಾನನು ಮುಂ��ೕ ಕಂಡನು – ಆ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್
�ಾಯರ್ಗಳು ಬಹು�ೕಗ ನ�ಯುವದ�ಕ್ದದ್ವ�. ಅಥ�ಾ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ರುವ ಸಂಗ�ಗಳು
�ಾ�ಾಗಲೂ ಸ�ನ್�ತ�ಾ�� ಎಂದು ಸೂ�ಸಲು �ೕವರು “�ೕಗ�” ಎಂಬ ಪದವನುನ್
ಉಪ�ೕ��ರಬಹುದು (“ಸಮಯವ� ಸ�ೕಪ�ಾ��” ವ.3) – ಅವ� �ಾ�ಾಗ
�ೕ�ಾದರೂ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗಬಹುದು ಮತುತ್ ಪರ್� ಯುಗದ�ಲ್ನ ��ಾವ್�ಗಳು
ಎಚಚ್���ಂ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಕತರ್ನ ಬ�ೂೕಣ�ಕ್ �ದದ್�ಾ�ರ�ೕಕು (ಮ�ಾತ್ಯ
24:36,42-44).

“ಸೂ�ಸ�ಾ��”–

ಇಂ�ಲ್ಷ್

�ಾ�ಯ�ಲ್

ಈ

ಪದದ ಅಥರ್ �ಾ��ಂದ,
ಚಟುವ���ಂದ ಅಥ�ಾ ಸೂಚ��ಂದ ��ಯಪ�ಸುವ�ದು. ಪರ್ಕಟ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್
�ೕವರು ನಮ� ��ಸ�ೕ�ಾದ ಪರ್ಕಟ�ಗಳನುನ್ ��ಸಲು ಸರಳ �ಾಕಯ್ದ �ವರ��ಂ��
ಅ�ೕಕ ಸೂಚ� ಮತುತ್ ��ಹ್ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��.

“�ೕವದೂತ”– “�ೕವದೂತ” ಮತುತ್ “�ೕವದೂತರು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸು�ಾರು 80
�ಾ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��, ಮತುತ್ 300 �ಾ� ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಅವ� �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಮನುಷಯ್ರ ಕ�ಣ್� �ಾಣದ ಆತಮ್ �ೕ�ಗಳು,
ಆದ� ಅವ� ಮನುಷಯ್ ರೂಪದ�ಲ್ ಆ�ಾಗ್�ಗ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�. ಅಸಂ�ಾಯ್ತವ�ಳಳ್
ದೂತ��ಾದ್� – 5:11. 2
1:2 “�ೕವರ �ಾಕಯ್” ಮತುತ್ “�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ದ �ಾ�”–ಇ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ�ಯ
ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� �ೕವರ ಕ�ೕಯ ಪರ್�ಾ��ಾ�ದದ್ನು –
�ಪಪ್��ಾ� ಧ�ೕರ್ 18:18-19; ಮ�ಾತ್ಯ 1:1; �ೕ�ಾನ 7:16; ಇ�ರ್ 1:2
�ೂೕ��. ಆತನು �ಾರ್ರಂ��ದ ಈ �ೕ�ಯನುನ್ ಆತನು ಮುಂದುವ��ದನು. ಇದು ಆತನ
ಸಂಪ�ಣರ್ ಅ��ಾರ�ಂದ ಬರುತತ್�. 3
1:3 “ಧನಯ್ರು”– ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ರುವ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಓ� ಅದ�ಕ್ ��ೕಯ�ಾಗುವವ��
ಈ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು ಬರುತತ್�. �ೕವಲ �ೕವರ ರಹಸಯ್ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಓದುವದ�ಂದ ಮತುತ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವದ�ಂದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವ�
ಬರುವ�ಲಲ್. “ಧನಯ್ರು” –ಎಂಬ �ಪಪ್��ಾ� ಆ� 12:1-3; ಸಂ�ಾಯ್ 6:22-27; �ೕತರ್�
1:1-3; ಮ�ಾತ್ಯ 5:3-10 �ೂೕ��. ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ �ೕ� �ೕವರು ��ೕಷ�ಾದ

ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಈ ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್ ಓದಲು
ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್ರುವ ಸ�ಾಯ್ಂಶವನುನ್ ನಮಮ್ �ೕ�ತ�ಕ್ ಅನವ್���ೂಳಳ್ಲು
ಉ�ಾಸ್ಹ�ಂ�ರ�ೕಕು.

“ಪರ್�ಾದ�”– 19:10; 22:7,10,18,19. ಪರ್�ಾದ� ಎಂದು ಕ���ೂಳುಳ್ವ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ ಏಕ �ಾತರ್ ಪ�ಸತ್ಕ�ಾ��. (ಮತುತ್ ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್) ಪರ್��ಂದು
ಪ�ಸತ್ಕವ� �ೕವ�ರ್ೕ�ತ�ಾ��.
“ಸಮಯವ� ಸ�ೕಪ�ಾ��”– ಈ �ಾತುಗಳು (ವ.1 ರ�ಲ್ರುವ “�ೕಗ�” ಎಂಬ ಪದದ
�ಾ�) �ೕ�ಾನನು ತನನ್ �ೕವನದ ಕ�ೕಯ �ನಗಳ�ಲ್ ಇವ�ಗಳನುನ್ ಬ��ಾಗ
ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ�ಾದ ಸಂಗ�ಗಳು ಇನುನ್ �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬುದನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�.

“ಸ�ೕ���”– 22:10; �ೂೕ�ಾ 13:12; ಮ�ಾತ್ಯ 24:33; 1 �ೕತರ್ 4:7;
�ೕ�ೕಲ 1:15 �ೂೕ���. 4
1:4 “�ೕ�ಾನ”– ಮುನುನ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��.

“ಏಳು ಸ�ಗಳು”– ವ.11. ಏ�ಾಯ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಏಳ�ಕ್ಂತಲೂ �ಚುಚ್ ಸ�ಗ�ದದ್ವ�
(ಉ�ಾಹರ��ಾ�, �ೂ�ೂ�ಸ್ಯ�ಲ್ದದ್ ಸ� ಸಹ ಅ�ಲ್ ಇತುತ್). ಆದ� ಎ�ಾಲ್
ಸ�ಗಳನುನ್ ಪರ್���ಸಲು �ೕವರು ಏ�ಾಯ್ದ ಈ ಏಳು ಸ�ಗಳನುನ್ ಆ���ೂಂಡನು (ಮತುತ್
ಸಂ�ೕಹ�ೕ �ೕಡ, ಪರ್ಪಂಚ�ಾದಯ್ಂತ – ವ.20 ರ �ಪಪ್�).

“ಏ�ಾಯ್”– ಅ�� 16:6 ರ �ಪಪ್�.
“ಕೃ� ಮತುತ್ �ಾಂ�”– �ೂೕ�ಾ 1:7. ಕೃ� ಮತುತ್ �ಾಂ�ಯ ಮೂಲವ� ತರ್�ೖಕ
�ೕವರ�ಾ�� ಎಂದು �ೕ�ಾನನು ಸೂ�ಸು�ಾತ್� (ತರ್�ೖಕತವ್ದ �ಷಯ�ಾದ
�ಪಪ್��ಾ�
ಮ�ಾತ್ಯ
3:16-17
�ೂೕ��).
“ವತರ್�ಾನ
ಭೂತ
ಭ�ಷ�ಾಕ್ಲಗಳ�ಲ್ರು�ಾತನು” ಎಂದ� ತಂ��ಾದ �ೕವರು.

“ಏಳು ಆತಮ್ಗಳು”– 3:1; 4:5; 5:6. ಈ ಏಳು ಆತಮ್ಗಳು ತಂ� ಮತುತ್ ಮಗ�ೂನ್ಂ��
ಈ �ೖ�ಕ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ೂಂ�� �ೂೕ�ಸಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್ ಸ�ಗ�� ಕೃ� ಮತುತ್
�ಾಂ�ಯ ಮೂಲ�ಾ� ಕಳು�ಸಲಪ್�ಟ್� (2 �ೂ�ಂಥ 13:14; ಮ�ಾತ್ಯ 28:19
�ೂೕ���). ಆದದ್�ಂದ ಅವ�ಗಳು �ೕವರ ಪ�ಶು�ಾಧ್ತಮ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್� ಎಂದು

�ಾವ� �ಶಚ್ಯ�ಾ� �ೕಳಬಹುದು (�ೕ�ಾನ 14:16-17). ಆತನು ಏಳು�ಾ�ನ
ಆತಮ್ನು. “ಏಳು” ಎಂಬ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಅ�ೕಕ �ಾ� ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ,
ಪ�ಣರ್�,

ಸಂಪ�ಣರ್�ಯ

��ಹ್ಯ�ಾನ್�

ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�

(ವಚನಗಳು

11,12,16,20; 4:5; 5:1,6; 8:2; 10:3; 12:3; 13:1; 15:1,7 �ೂೕ���). 5
1:5 “�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ”– ಸತಯ್ವನುನ್ ��ದವನು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುವವನನುನ್
�ಾ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ನಂ�ಗಸತ್ನು ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ರುಚುವ�ಲಲ್, ��ಯ�ೕ�ಾ�ರುವ �ಾವ�ದನುನ್ ಬ�ಚ್ಡುವ�ಲಲ್. �ಾವ� �ಾವ�ದನುನ್
ಸ��ಾ� �ೕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕಳು�ಾತ್�
ಒ�ಳ್ಯದ�ಾಕ್�ರುವ �ಾವ�ದನುನ್ �ಂ�ಟುಟ್�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್.

ಮತುತ್

ನಮಮ್

“ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ �ದಲು ಎದುದ್ ಬಂದವನು”– “�ದಲ�ಯವನು” ಎಂಬುದು
ಪ�ವರ್�ರ್ೕಷಠ್� ಮತುತ್ �ಾರ್ಬಲಯ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುವ �ೌರ�ಾ�ವ್ತ ಪದ� (�ೂ�ೂ 1:18;
�ೕತರ್� 89:27). “�ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎ�ದ್�ಾದ್�” – (ಮ�ಾತ್ಯ 28:6; 1
�ೂ�ಂಥ 15:1-8) ಮತುತ್ ಇದುವ�� ಎತತ್ಲಪ್ಟಟ್ ಎಲಲ್��ಂತಲೂ ಅತುಯ್ನನ್ತ
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಪ��� (���ಪ್ 2:9-11).

“ಭೂ�ಾಜರ ಒ�ಯನು”– 19:16; �ಾ�ೂೕ 21:1; �ಾ� 4:34-35; 5:21. ಈ
ಪ�ಸತ್ಕದ
ಘಟ�ಗಳ�ಲ್ರುವ
ಭೂ�ಾಜರು
�ಾ�ೕ
ಈ
ಭೂಮಂಡಲವನುನ್
�ಯಂ�ರ್ಸು�ತ್�ದ್ೕ�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಆದ� �ಾಸತ್ವ�ಾ� ಅವ�� �ಾಣದ
ಒ�ಯ�ಾದ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವರನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸು�ತ್�ಾದ್�. �ೕ�ಾನ
17:2; ಮ�ಾತ್ಯ 28:18 �ೂೕ��.

“ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ��ದನು”– �ೂೕ�ಾ 5:8; 8:37; ಗ�ಾ 2:20; ಎ� 3:18-19; 5:2.
�ಲವ� �ರ್ೕಕ್ ಹಸತ್ಪರ್�ಗಳ�ಲ್ �ರ್�ಾ ಪದವ� ವತರ್�ಾನ �ಾಲದ�ಲ್�.

“ನಮಮ್ನುನ್ �ೂ�ದನು”– 1 �ೂ�ಂಥ 6:11; 1 �ೕ�ಾನ 1:7.
“ರಕತ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 26:28; �ೂೕ�ಾ 3:25; ಇ�ರ್ 9:12; 10:19. 6
1:6 “�ಾಜರು”– 2:26-27; 3:21; 20:4; 2 �� 2:12; ಮ�ಾತ್ಯ 19:28-30.

“�ಾಜಕರು”– 5:10; 7:15; 1 �ೕತರ್ 2:5,9.
“ಆತ�� ಘನ ಮಹತವ್ಗ�ರ�”– �ೕ�ಾನ 12:28; �ೂೕ�ಾ 11:36; 16:27;
ಯೂದ 25.

“ಆ�ನ್”– ಈ ಪದವ� ಸತಯ್ ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುವ ಇ�ರ್ಯ �ಾ��ಂದ ಬಂ��
ಮತುತ್ “�ಾ��ೕ ಆಗ�” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. 7
1:7 ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ ಪರ್�ಾನ �ಷಯವನುನ್ �ೕ�ಾನನು ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್� – 2:25;
3:3,11; 11:15; 14:14-16; 16:15; 17:14; 19:11; 22:7,12,20.

“ಆತನು ಬರು�ತ್�ಾದ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 16:27; �ೕ�ಾನ 14:3; ಅ�� 1:11.
“�ೕಘಗ�ೂಂ��”– �ಾ� 7:13; ಮ�ಾತ್ಯ 24:30; 26:64; 1 �ಸ 4:16-17.
“ಆತನನುನ್ ಇ�ದವರು”– �ೕ�ಾನ 19:34,37; �ೕತರ್� 22:16; �ಕಯರ್ 12:10.
“ಎ�ಬಡ�ೂಳುಳ್ವರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:30; �ಕಯರ್ 12:10-14. 8
1:8 “ಆ�ಯೂ ಅಂತಯ್ವ�”– ಇ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕವರು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�. 22:13
ರ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� ತನನ್ ಬ�ಗ್ ಇ�ೕ ಪದಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆಲಫ್
ಇದು �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ �ದಲ ಅಕಷ್ರ, ಒ�ೕಗ ಕ�ಯ ಅಕಷ್ರ. �ೕವರು �ಾರ್ರಂಭವ�
(ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಗ�� �ೕವವನುನ್ �ೂ�ಾಟ್ತನು) ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಗಳ ಅಂತಯ್. �ೂೕ�ಾ
11:36; ��ಾಯ 44:6 �ೂೕ���. 9
1:9

ಈ

�ೂೕಕದ�ಲ್

ಕತರ್�ಾದ
�ೂ��ರು�ಾತ್�ಂಬುದನುನ್ ಗಮ��.

�ೕಸು�ನ

�ಾಜಯ್ದ�ಲ್

�ಾರು

“�ಂ�”– 2:9-10; 7:14; ಮ�ಾತ್ಯ 5:10; �ೕ�ಾನ 16:33; ಅ�� 14:22;
�ೂೕ�ಾ 8:17; 1 �ೕತರ್ 4:1,12.

“�ಾ�ಮ್�ಂದ ಸ��ೂಳಳ್ವ�ದು”– 2:2-3,19; 3:10; 13:10; 14:12; �ೂೕ�ಾ
5:3-4; 2 �ೂ�ಂಥ 1:6; 2 �� 2:12; ಇ�ರ್ 6:12; 10:36; �ಾ�ೂೕಬ 1:3.

“ಪ�ೂಮ್ೕಸ್”– ಈ�ನ �ಾಲದ ಟ�ರ್ �ೕಶದ ಬ�ಯ�ಲ್ರುವ ಒಂದು �ಕಕ್ �ವ್ೕಪ,
ಎ�ಸ�ಂದ �ೖರುತಯ್ ��ಕ್� 80 �.�ೕ. ��ೕಷ�ಾ�, �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ

ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರು�ತ್ದುದದ್�ಂದ
ಬ��ಾಕ್ರ �ಾ�ದದ್ರು. 10

�ೂೕಮನ್

ಅ��ಾ�ಗಳು

�ೕ�ಾನನುನ್

1:10 “�ೕವ�ಾತಮ್ ಪರವಶ�ಾ�”– 4:2; 17:3; 21:10. �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ೕ�ಾನ��
ಅ�ಾ�ಾರಣ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅನುಭವವನುನ್, �ಾಣದ ದಶರ್ನವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. ���ಕ್ೕಲ 1:1;
�ಾ� 8:1; ಅ�� 10:10-11.

“ಕತರ್ನ �ನ”– �ಾನು�ಾರ, �ಾರದ �ದಲ�ಯ �ನ, �ೕಸು ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ
ಎದುದ್ ಬಂದ �ನ – ಮ�ಾತ್ಯ 28:1-6. 11
1:11 ವ.4 ರ �ಪಪ್�.

“ಏಳು” – ವ.4 ರ �ಪಪ್�. 12
1:12 “�ನನ್ದ �ೕಪಸತ್ಂಭಗಳು”– ಏಳು ಸ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ��ಹ್ (ವ. 20;
ಮ�ಾತ್ಯ 5:14). ��ೕ 25:31-40 �ೂೕ���. �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ ಪದ�ಾದ
“�ೕಣದಬ�ತ್” ಎಂಬ ಪದ�ಕ್ಂತಲೂ �ಖರ�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ “�ೕಪಸತ್ಂಬಗಳು”. 13
1:13 “ಮನುಷಯ್ಕು�ಾರನು”– �ಾ� 7:13; ಮ�ಾತ್ಯ 8:20 (�ಪಪ್�).

“�ಲುವಂ�ಯನುನ್...�ನನ್ದ ಪ�ಟ್”– ಬಹುಶಃ �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಜನರ ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಂದು
�ಾ�ಾಡು�ತ್ರಬಹುದು. ��ೕ 28:4 �ೂೕ���. ಇ�ರ್ 2:17; 4:14; 8:1;
10:21-22 �ೂೕ��. 14
1:14 “ಉ�ಣ್”– �ಾ� 7:9 �ೂೕ���.

“�ಂ�ಯ ಉ�”– 2:18; 19:12; �ಾ� 10:6 – ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ ಕಣುಣ್ಗಳು ಅವನ
ಬ�ಗ್ ��ಚ್ನ �ಷಯವನುನ್ �ೕಳುತತ್�. ಇ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ ಕಣುಣ್ಗಳು ಆತನ ಗುಣಲಕಷ್ಣ�ಾದ
ಉ�ಯು�ತ್ರುವ ಪ�ತರ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ನ ಎ�ಾಲ್
ರಹಸಯ್ಗಳನುನ್ ��ೕ�ಸುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ೂಂ��. 15
1:15 “�ಾಮರ್”– �ಾ� 10:6. ಸ�ಗಳ ಮಧಯ್ಗಳ�ಲ್ ಓ�ಾಡು�ತ್ರುವ �ಾದಗಳು
ಉ�ಯು�ತ್ರುವ ಪ�ತರ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�.

“ಧವ್�ಯು ಜಲಪರ್�ಾಹದ �ೂೕಷದಂ�”– ���ಕ್ೕಲ 43:2. �ರ್ಸತ್ನ ಧವ್�ಯು

ಶ�ತ್�ಂದ ಕೂ�ದ ಮತುತ್ ಎದು�ಸ�ಾಗದ ಶ�ತ್�ಂದ ಕೂ�ದ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕವರ
ಧವ್�ಯಂ�� (�ೕತರ್� 29:3-10). 16
1:16 “ಏಳು ನಕಷ್ತರ್ಗಳು”– ವ.20 �ಪಪ್�.

“ಇ�ಾಬ್� ಕ�ತ್”– 2:12,16; 19:15,21 – �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ��ಹ್ (ಇ�ರ್ 4:12;
ಎ� 6:17). ಇದು ದುಷಟ್ತವ್ದ �ರುದದ್ - ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ಯುದಧ್ದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್�.
�ರ್ಸತ್ನು
�ಾತರ್
�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�
ಮತುತ್
�ೕಪ�ರ್
�ಾಯರ್ಗತ�ೂಳುಳ್ತತ್�.

“ಸೂಯರ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 17:12. ಇದು �ರ್ಸತ್ನ ಮ�� ಮತುತ್ �ೖಭವದ ಬ�ಗ್
�ಾತ�ಾಡುತತ್�. ಆತನು �ೕವರ ಮ��ಯ ಪರ್�ಾಶ�ಾ��ಾದ್� (ಇ�ರ್ 1:3; 2 �ೂ�ಂಥ
4:6). ಈ �ಳ�ೕ ದಮಸಕ್�ಂದ �ಾ�ರ್�� �ೂೕಗುವ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ೌಲನನುನ್
ಕುರುಡು�ೂ��ದುದ್ (ಅ�� 9:3,8,9; 22:11). 17
1:17 “ಆತನ �ಾದಗಳ ಮುಂ�”– �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಇರ�ೕ�ಾದ ಸಥ್ಳ ಮತುತ್ �ೕ�ಾನನು
ಕಂಡಂ� �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಕಂ�ದದ್� �ಾವ� ಆತನ �ಾದಗಳ ಬ� ಇರು�ತ್�ದ್ವ�.
���ಕ್ೕಲ 1:28 �ೂೕ���.

“�ದರ�ೕಡ”– ಮ�ಾತ್ಯ 17:7; 14:27.
“�ದಲ�ಯವನೂ ಕ�ಯವನೂ”– �ೕವರು �ಾತರ್ ಈ �ಾತುಗಳ�ಾನ್ಡಬಹುದು. ವ.
8; ��ಾಯ 44:6; 48:12-13 �ೂೕ���. 18
1:18 “ಬದುಕುವವ�ಾ��ದ್ೕ�”– �ೕ�ಸುವ �ೕವರ ಸೂಚ��ಾ�� (�ೕತರ್� 42:2;
�� 10:10; ಮ�ಾತ್ಯ 16:16; 2 �ೂ�ಂಥ 6:16; 1 �ಸ 1:9. �ೕ�ಾನ
8:24,58 �ೂೕ���). ಇ�ಲ್ �ೕಸು �ಾ�ೕ ಆತ�ಾ��ದ್ೕ�ಂದು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್�.

“ಸತತ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 27:50; �ಾಕರ್ 15:44-45; 1 �ೂ�ಂಥ 15:3.
“ಯುಗ ಯು�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ದ್ೕ�”– 4:9; ಮ�ಾತ್ಯ 28:6;
ಅ�� 1:3; �ೂೕ�ಾ 6:9-10.

“ಮರಣದ ಮತುತ್ �ಾ�ಾಳದ �ೕಗದ �ೖಗಳು”– ಸತತ್ವರ �ಾಣದ �ೂೕಕದ ಸಂಪ�ಣರ್

ಅ��ಾರವನುನ್ �ರ್ಸತ್ನು �ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕ��ಾ�ಗೂ �ಾವ ಅ��ಾರವ� ಇಲಲ್.
“�ಾ�ಾಳ” ಎಂಬ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ �ಪಪ್�ಯನುನ್ ಲೂಕ 16:23 ರ�ಲ್ �ೂೕ��. 19
1:19 �ೕ�ಾನನ ಬರವ��ಯ ಮೂರು �ಾಗಗಳು:

“�ೕನು

ಕಂಡವ�ಗಳು”–

ಈ

ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ರುವ

�ರ್ಸತ್ನ

ದಶರ್ನ

“ಈಗ

ನ�ಯು�ತ್ರುವವ�ಗಳು” – ಏಳು ಸ�ಗಳ�ಲ್ರುವ ಈ�ನ �ಥ್� (ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು 2 ಮತುತ್
3).

“ಮುಂ� ಆಗ�ೕ�ಾದವ�ಗಳು”– ಸ�ಗಳ�ಲ್ರುವ ಈ�ನ �ಥ್�ಗಳ ನಂತರ ನ�ಯುವ
ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ ಅವರು ಪ�ಣರ್�ಾ� ನ���ಾದ್� (4:1—22:5). 20
1:20 “ಗೂ�ಾಥರ್”–ಮನುಷಯ್�� ��ಯದ �ೕವ�ಂದ ಪರ್ಕಟ�ಾದ ಸತಯ್.

“ದೂತರು”– ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ “ಸಂ�ೕಶಕರು” ಎಂಬು�ಾ� �ಾ�ಾಂತ�ಸಬಹುದು
(�ಾಕರ್ 1:2; ಲೂಕ 7:24; 9:52 ರ�ಲ್ದದ್ಂ�). ಇ�ಲ್ (ಮತುತ್ 2:1,8,12,18;
3:1,7,14) ಬಹುಶಃ ಇದರ ಅಥರ್ ಇ�ಾ�ರಬಹುದು: ಈ ಸಂ�ೕಶಕರ ಮೂಲಕ ಸ�ಗ��
ಕತರ್ನು �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�, ಸ�ಗಳ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯುಳಳ್ ಪರ್���ಗಳು.

“ಏಳು ಸ�ಗಳು”– ವಚನಗಳು 4,11. ಈ ಸ�ಗಳು, ಅ�ಾಯ್ಯ 2 ಮತುತ್ 3 ರ�ಲ್ನ
ಸಂ�ೕಶವನುನ್ �ೂಂದ�ೕ�ಾ�ದದ್ �ೕ�ಾನನ �ಾಲದ�ಲ್ �ಾ��ರ್ಕ�ಾ� �ಜ�ಾದ
ಸ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ�. ಆದ� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂೕಡ�ೕ�ಾ�� – ಈ �ನಗಳ
ಮತುತ್ ಆ �ನಗಳ ಎರಡೂ ಸ�ಗಳನುನ್ ಪರ್���ಸುವ ಸ��ಾ�. ಏಳು ಎಂಬ ಸಂ�ಯ್ಯು
ಗಮ�ಾಹರ್�ಾ��. ಇದು ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
�ೕ� ಏಳು ಆತಮ್ಗಳು ಒಂದು �ೕವ�ಾತಮ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೂೕ (ವ.4), �ಾ��ೕ ಏಳು
ಸ�ಗಳು �ೂೕಕದ�ಲ್ನ ಒಂದು ಸ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕಪಸತ್ಂಬಗಳ ನಡು� ಏಳು
ನಕಷ್ತರ್ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಂಡು �ಂ�ರುವ �ರ್ಸತ್ನ �ತರ್ವ� ಸಹ ಇದ�ನ್ೕ ಸೂ�ಸುತತ್�.
�ರ್ಸತ್ನ ಆ�ೖ�ಯ�ಲ್ ಬ� ಏಳು ಸ�ಗ�ದದ್��ೕ? ಈಗ �ಾವ ಸ�ಗ�ಲಲ್��ೕ? ಆ ಏಳು
�ೕಪಸತ್ಂಬಗಳು ಏಳು ಸ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ಲಲ್��ೕ? ಆದದ್�ಂದ ಈ
�ೕ�ಯ ಏಳು ಸ�ಗಳನುನ್ ನಮಮ್ �ನಗಳ�ಲ್ �ಾಣಲು �ಾವ� ��ೕ�ಸಬಹುದು. �ಲವ�
�ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಾರರು ಈ ಸ�ಗ�� ಇನೂನ್ ಮುಂದುವ�ದ ಅಥರ್ಗ�� ಎಂದು

�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಈ ಏಳು ಸ�ಗಳು �ಾರ್ರಂಭ�ಂದ ಅಂತಯ್ದವ�ಗೂ ಸ�ಗ��
ಪರ್�ಾದ�ಯ �ೂರ �ೂೕಟವನುನ್ �ೂ�ಟ್� ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಈ ದೃ�ಟ್�ಂದ
ಈ ಏಳು ಸ�ಗಳನುನ್ ಸ��ಾದ ಕರ್ಮದ�ಲ್ ಆ���ೂಳಳ್�ಾ�ತು ಎ�ಸದ�ಲ್
�ಾರ್ರಂಭ�ಾ� ಲ���ೂ�ೕಯದ�ಲ್ ಅಂತಯ್�ಾ�ತು ಇದು ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� ಏಳು
ಸತತ ಯುಗಗಳ�ಲ್ ಸ�ಯು �ಾದು �ೂೕಗುವ�ದು. ಇದು ಸಂಭವ�ೕಯ
�ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಾ�� ಮತುತ್ ಕುತೂಹಲವ�ಳಳ್�ಾದ್��. ಮತುತ್ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್
ಮುಂದುವ�ದ �ಷಯಗಳು ಮತುತ್ ಸ�ಯ ಇ��ಾಸದ ನಡ� �ಾಸತ್ವ�ಾ� �ಲವ�
ಒಪಪ್ಂದಗ��. ಆದ� ಈ �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಕ್ �ಾವ�� ಪ��ಾ�ಗ�ಲಲ್. �ೕ�ದದ್ರೂ, ಈ
ಪ�ರ್�ಯು ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� ನಮ� ಮತುತ್ �ಾವ� �ೂೕಗುವ ಸ�ಗ��
�ೕಳುತತ್�ಂಬುದರ �ಷಯ�ಾ� �ಾವ� ಕುತೂಹಲವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು.

ಏನು
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2:1 “ದೂತನು”– 1:20.

“ಎ�ಸ”– ಅ�� 18:19; 19:1-20; ಎ� 1:1.
“ಬ�”– ಪರ್��ಂದು ಸ�ಗೂ ಏನು ಬ�ಯ�ೕ�ಂದು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� �ಖರ�ಾ�
�ೕ�ಾನ�� ���ದನು – ವಚನಗಳು 8,12,18; 3:1,7,14. ಆತನು ���ದ
�ಾವ�ದನೂನ್ �ೕ�ಾನನು ಕ�ಪ್ಸ�ಲಲ್. ಆತನು ಸ�ಯ “ದೂತ��” ಬ�ದನು ಆದ�
ಸಂ�ೕಶವ� ಇ�ೕ ಸ��ಾ�ತುತ್.

“ನಕಷ್ತರ್ಗಳು . . . . �ೕಪಸತ್ಂಬಗಳು”– 1:12,16,20.

2

2:2 “ಬ�ಲ್ನು”– ಪರ್��ಂದು ಸ�ಗ�ಗೂ ಕತರ್ನು ಇದ�ನ್ೕ �ೕಳು�ಾತ್�. �ೕತರ್�
33:13-15; 139:1-4; �ಾ�ೂೕ 5:21; �� 16:17; 23:24; ಇ�ರ್ 4:13
�ೂೕ���. ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� ಮತುತ್ ಸ��ಾ� ನಮಮ್ �ಷಯ�ಾ� ಆತ�� ಎ�ಾಲ್ ����
ಮತುತ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್ ಅಥ�ಾ ��ಯನುನ್ �ೂಡಲು ಆತನು �ದದ್�ಾ� �ಂ��ಾದ್�.

“ದುಷಟ್ರನುನ್ ಸ�ಸ�ಾ�”– �ೕತರ್� 101:3-5; 1 �ೂ�ಂಥ 5:13 �ೂೕ���. ಎ�
5:5-6 ರ�ಲ್ರುವ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನ ಸೂಚ�ಯನುನ್ ಅವರು �ಂ�ಾ��ದರು
ಮತುತ್

ದುಷಟ್ತವ್�ೂಂ�ಗೂ

ಮತುತ್

ದುಷಟ್

ಜನ�ೂಂ�ಗೂ

�ೂಂ�ಾ��

�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ��ಾಕ��ದರು.

“ಪ�ೕ��”– 1 �ೕ�ಾನ 4:1; 1 �ಸ 5:21; 1 �ೂ�ಂಥ 14:29 �ೂೕ���. ಇದು
ಈ �ನಗಳ�ಲ್ಯೂ ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾ��.

“ಸುಳುಳ್�ಾರರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:15-20; 2 �ೂ�ಂಥ 11:13-15; 2 �ೕತರ್ 2:1.
ಅ�� 20:28-31 ರ�ಲ್ �ೌಲನು ಎ�ಸ ಸ�ಯ ��ಯರನುನ್ ಆ �ೕ�ಯ ಜನ�ಂದ
ಎಚಚ್��ದದ್ನು. 3
2:3 “ಪರ್�ಾಸ”– ವ.2 –

ಅವರ ಪ�ಶರ್ಮದ ಪರ್�ಾಸವನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ಎರಡ�ೕ

�ಾಕಯ್�ಾ�� ಅವರು ಕತರ್ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಚಟುವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್�ಂದು, ಆತನ
“�ಸ�ನ ��ತತ್”
ಪರ್�ಾಸಪಡುವ�ದನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೌಲನು
ಅವ�ೂಂ��ರು�ಾಗ ಅವ�� ಇದರ �ಾದ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು – ಅ��
20:19-20,31,34; ಮತುತ್ “ಸಮಯವನುನ್ ಕಳ�ೂಳಳ್�ಾರ�ಂದು” –(ಎ� 5:16)
ಅವ�� ಬ��ದದ್ನು. ಇವ�ಗ�ಲಲ್ವನೂನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಅವರು �ಾಯರ್ರೂಪದ�ಲ್
�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಬಲ�ೕನ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ೕಸರ�ೂಳಳ್�
ಮುಂದುವ�ಸಲು ಅವ�� ಶ�ತ್ ಇತುತ್. 4
2:4 “�ನನ್ �ೕ� ತಪ�ಪ್ �ೂ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�”– �ಲವ� �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವರು
�ಾದ�ಯುಳಳ್ ಸ� �ಾ�ದದ್ರು, ಕ�ಣ ಪ�ಶರ್ಮವ�ಳಳ್ವರು, ಸತತ ಪ�ಶರ್ಮವ�ಳಳ್ವರು,
ದುಷಟ್ ಜನರು ಮತುತ್ ದುಷಟ್ ತತವ್ಗಳ �ಷಯ�ಾ� ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವರು ಆ�ದದ್ರು.
ಆದ� ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವರು �ಫಲ�ಾ�ದದ್ರು – �ರ್ೕ�. 1 �ೂ�ಂಥ
13:1-3,13; ಮ�ಾತ್ಯ 22:37-40. ಅವರ�ಲ್ �ರ್ೕ��ೕ ಇಲಲ್�ಂದು �ೕವರು
�ೕಳ�ಲಲ್. ಸ�ಯ ಆರಂಭದ�ಲ್ ಅವ��ದದ್ �ರ್ೕ� ಈಗ ಇಲಲ್ ಎಂಬು�ಾ� ಇದರ ಅದರ
ಅಥರ್�ಾ��. ಎ� 3:16-19 ರ�ಲ್ �ೌಲನು ಅವ�� �ೕ�ದ �ಾತುಗ�ಂದ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
ದೂರ�ಾ�ದದ್ರು. 5
2:5 “��ದ್�ದ್ೕಯ”– ಒಬಬ್ರ �ದಲ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಕಳ�ೂಳುಳ್ವ�ದು �ಾಪ, ಮತುತ್
ಅದು �ಕಕ್ �ಾಪವಲಲ್. ಇದು ಬಹು ಪರ್ಮುಖ �ಷಯಗಳ�ಲ್ನ ಕು�ತ�ಾ��.
�ಾಪ�ಲಲ್�ದದ್� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಡುವ ಅಗತಯ್�ಲಲ್.

“ಆ ಸಥ್ಳ�ಂದ ��ದು �ಾಕು�ನು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರು ಸ��ಾ�ರಲು

�ಂತು�ೂೕಗು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ಸ��ಾ� ಅವ�ೂಂ�� �ಾಡಲು ಆತ�� ಏನೂ
ಇರುವ�ಲಲ್.

“�ರು��ೂಳಳ್� �ೂೕದ�”– ಸ��ಾಗ�ೕ ಅಥವ ವಯ�ತ್ಕ ವಯ್�ತ್�ಾಗ�ೕ �ರ್ಸತ್ನ
ಅಪಪ್��
ಅ��ೕಯ�ಾ�
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ
ಪಡ�ದದ್�
ಅವರು
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ಗ�ೂ�ಾಗು�ಾತ್�. ಇದನುನ್ ��ಾನ್� ಅಥರ್�ಾ��ೂ�ೂಳ್ೕಣ �ರ್ೕ�ಯು
��ಯಲು �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗು�ಾಗ ಸ�ಗಳ�ಲ್ �ೕವರ �ೌಲಯ್�ಯು ಅದ�ೂಂ��
��ಯಲು �ಾರ್ರಂ�ಸುತತ್�.

“ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ”– ವಚನಗಳು 16,22; 3:3,19. ಈ �ಾಕಯ್ದ ಮೂಲಕ �ೕಸು ತನನ್
�ೕ�ಯನುನ್ ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾರ್ರಂ��ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 4:17). ಈಗಲೂ ತನನ್ ಜನ��
�ೕ� �ಾಡಲು ಆತನು ಆ �ಾಕಯ್ಗ�ೂಂ�� ಮುಂದುವ���ಾದ್�. ಕ�ದು�ೂಂಡ �ದಲ
�ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ರು� ಗ���ೂಳಳ್ಬಹು�ಂದು ಇದು ನಮಮ್ನುನ್ ಉ�ಾಸ್�ಸುತತ್�.
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ �ಷಯ�ಾ� �ಪಪ್��ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 3:2 �ೂೕ��. 6
2:6 “��ೂ�ಾ�ತರ”– ವ.15. ಈ ಜನರು ಏನನುನ್ ನಂ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಏನನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು ಎಂಬುದನುನ್ ಸತಯ್�ೕದವ� ಏನೂ �ೕಳುವ�ಲಲ್, ಆದ� ಈ
�ಷಯ�ಾ� ಎರಡು �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನಗಳು �ಾಧಯ್��. �ಲವರು �ೕಳು�ಾತ್� ಅವರು
��ೂಲಸ್ ಎಂಬವನ �ಂ�ಾಲಕ�ಾ�ದದ್ರು, ನಂತರ �ರ್ೖಸತ್ತವ್ವನುನ್ ಅನುಸ��ದರು,
ಅದರ�ಲ್ �ೕವರ್�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಈ ಅ�ೖ�ಕ ಪಂಥದ �ಾಯಕ�ಾದರು. ಅವರು
�ಾ�ಾ�ದದ್ರು ಎಂಬುದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾವ� ��ೂ�ಾ�ತ ಎಂಬ ಪದದ
ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂೕಡ�ೕಕು ಎಂದು �ಲವರು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� ಈ �ಸರನುನ್ ಎರಡು �ರ್ೕಕ್
ಪದಗ�ಂದ ಪ�ಯ�ಾ�� – �ಕನ್, ಎಂದ� ಜಯಗ�ಸು ಮತುತ್ �ೂಸ್ ಎಂದ� ಜನರು.
ಆದದ್�ಂದ ��ೂ�ಾ�ತರು ಒಂದು �ೕ� ಸ�ಯ�ಲ್ ಅ��ಾರವನುನ್ ಪ�ದು
�ೕವಜನರನುನ್ ಆಳ�ೕ�ಂದು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ದದ್ ಜನ�ಾ�ರಬಹುದು. ಒಂದು �ೕ�
�ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ದದ್ �ಾಜಕ ವಗರ್ದವ�ರಬಹುದು ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ಅ�ೕಕ ಸ�ಗಳನುನ್ ತಮಮ್
ಹ�ೂೕ�ಯ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂ��ದ್ರಬಹುದು ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್ತವ್ದ �ೕ� ��ಚ್ನ ��ತವನುನ್
ಇಟುಟ್�ೂಂ��ದ್ರಬಹುದು. ��ೂ�ಾ�ತರು �ಾ�ೕ ಆ�ರ�, ಅವರ ಎರಡೂ
ಅ�ಾಯ್ಸಗಳು ಮತುತ್ �ೂೕಧ�ಗಳು �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಕ್ ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು��
�ರುದದ್�ಾ�ತುತ್. 7

2:7 “�ೕ���ೂಳಳ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 11:15; 13:9,43. ಈ �ಾತನುನ್ ಏಳು ಸ�ಯ
ಪರ್��ಬಬ್�ಗೂ �ೂಡಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್ ಈ �ನದ ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಗ�ಗೂ ಮತುತ್ ವಯ�ತ್ಕ
ವಯ್�ತ್ಗ�ಗೂ ಸಹ �ೂಡಲಪ್�ಟ್�.

“�ೕವ�ಾತಮ್ನು”– �ೕಸು �ೕ�ಾನ�� �ೕವ�ಾತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾ�ದನು,
�ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ತುಂಬಲಪ್ಟಟ್ವ�ಾ� ಈ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಬ�ದನು.

“ಜಯ�ೂಂದು�ಾತ್�ೂೕ”–

ಸ�ಗ��

ಬ�ದ

ಜಯ�ೂಂದುವವ�� ಇ�ಲ್ ಒಂದು �ಾ�ಾದ್ನ��.

ಪರ್��ಂದು

ಪತರ್ದ�ಲ್

ಜಯ�ೂಂ�ದವ�� ಎಂಬ

�ಷಯ�ಾಕ್� ಮ�ಾತ್ಯ 16:18; ಲೂಕ 10:19; �ೕ�ಾನ 16:33; �ೂೕ�ಾ 8:37;
1 �ೕ�ಾನ 2:13-14; 4:4; 5:4-5; ಪರ್ಕ 21:7. �ಾಕಯ್ ಎಂದ� ಎ�ರುಸು�ತ್ರುವ
��ೂೕಧ ಶ�ತ್ಗಳ �ರುದದ್�ಾ� ಜಯ�ೂಂದುವ�ದು (�ೕತರ್� 37:24; �ಾ�ೂೕ 24:16;
ಮ�ಾತ್ಯ 6:12 �ಪಪ್� �ೂೕ��). �ೂೕ�ಾ 7:18-25; 2 �ೂ�ಂಥ 4:7-12;
�ಾ�ೂೕಬ 3:2; 1 �ೕ�ಾನ 1:8-9 ರ�ಲ್ ಇದದ್ಂ� ಜಯ�ೂಂದುವ�ದು ಅಂತಹ
ಅನುಭವ�ಕ್ ಅನುಗಣ�ಾ� �ಥ್ರ�ಾ�ರುತತ್�. ಜಯ�ೂಂದುವ��ಂದ� �ೕವನದ
ಅಂತಯ್ದವ�ಗೂ ಈ �ೂೕಕವ�, ಶ�ೕರವ� ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನು ಎ�ಯುವ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ
�ೂಂದ�ಗಳು, �ಂ�ಗಳು, ಕಷಟ್ಗಳು, �ೂೕಧ�ಗಳು ಮತುತ್ �ರುಕುಳಗಳು, ಬಂದರೂ
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬು�ಾತ್ �ೂೕಗುವ�ದು. ಜಯ�ೂಂದುವವರು ನಂ��ಯ�ಲ್ �ಥ್ರ�ಾ�
�ೂೕಗು�ತ್ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ ನಂ���ರುವ �ಾ�ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್� (ಲೂಕ 22:32; ಇ�ರ್ 10:39; �ಾ�ೂೕಬ 2:14-17; 1 �ೕತರ್ 1:5).
�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವವ��ಂತ

ಅವರ�ಲ್ರು�ಾತನು

��ಚ್ನವ�ಾ�ರುವದ�ಂದ

ಅವರು

ಜಯ�ೂಂದುವರು (1 �ೕ�ಾನ 4:4). ಅವರ�ಲ್ರುವ �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ, �ೕವ�ಾತಮ್ನ
ಜಯ�ೕರ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ೕವರು �ಾ�ೕ ಅವ�ೂಳ� �ೖಸುವ ಶ�ತ್ಯನುನ್
ಇ�ಟ್�ಾದ್� (ಇ�ರ್ 10:39—11:1).

“�ೕವ�ಾಯಕ ವೃಕಷ್”– ಆ� 2:9; 3:22-24 �ೂೕ���. �ಾ�ಗ�ಾದ ಜನರು
�ೕವ�ಾಯಕ ವೃಕಷ್ದ ಬ� �ೂೕಗದಂ� �ೕವರು ಅವರನುನ್ ತ�ದನು. ಕಷ್�ಸಲಪ್ಟಟ್
�ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ಜಯ�ೂಂದುವವರು ಕ�ೕಯ�ಲ್ �ತಯ್�ೕವವನುನ್ ಪರ್�ೕ�ಸುವರು.
ಮುನುಷಯ್ನು �ಾಪದ ಮೂಲಕ ಕಳ�ೂಂಡದದ್ನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ಪಡ�ೂಳಳ್ಬಹುದು.

�ಾವ� ಆ �ೕವ�ಾಯಕ ವೃಕಷ್ದ ಹಣಣ್ನುನ್ �ನುನ್ವವ�ಾಗ�ೕ�ಂದು (ಅ�� 5:30; ಗ�ಾ
3:13; 1 �ೕತರ್ 2:24) ಮರಣದ ಕಂಬ�ಕ್ �ೕಸುವನುನ್ ��ಗ�ಂದ ಜ�ದರು. ಈ
ಮರವ�
�ರ್ಸತ್ನನುನ್
ನಂ�ದವ��ಾ�
ಮತುತ್
ನಂ��ಯ�ಲ್
�ಥ್ರ�ಾ�
ಮುಂದುವ�ಯುವವ�� – ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯುವದು ಎಂಬ �ಷಯ�ಾಕ್�
�ೂ�ೂ 1:23; ಇ�ರ್ 3:6,14; 6:12; 10:38-39 �ೂೕ��.

“ಪರ�ೖ�”– ಲೂಕ 23:43; 2 �ೂ�ಂಥ 12:4 �ೂೕ��. 8
2:8 “ದೂತನು”– 1:20.

“ಸುಮ್ನರ್”– ಎ�ಸದ ಉತತ್ರ�ಕ್ ಸು�ಾರು 60 �.�ೕ. ದೂರದ�ಲ್ದದ್ ಮತುತ್ ಅದರ
ಸುಂದರ�� �ಸುರು�ಾ��ಾದ ಪಟಟ್ಣ. ಈ �ನದ ಟ�ರ್ �ೕಶದ�ಲ್ ಇದನುನ್ ಇ�ಮ್ೕರ್
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�.

“ಆ� ಮತುತ್ ಅಂತಯ್ನು”– 1:17.
“ಸತತ್ವ�ಾ�ದುದ್ �ೕವಂತ�ಾ� ಬಂದನು”– 1:18; ಮ�ಾತ್ಯ 28:1-10.

9

2:9 “ಬ�ಲ್ನು”– ವ.2.

“ಸಂಕಟ”– ಸುಮ್ನರ್ದ ಜನರು ಮತುತ್ �ಹೂದಯ್ ಸಮು�ಾಯದ ಅ�ೕಕರು ಅ�ಲ್ದದ್
�ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ �ಂ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಪಟಟ್ಣವ� ಸುಂದರ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅದರ�ಲ್ದದ್ ಪರ್�ಗಳು
ತಮಮ್ ನ��ಯ�ಲ್ �ೕವರ ಜನ�� �ಟಟ್ವ�ಾ�ದದ್ರು.

“ಬಡತನ”– ಇ�ಲ್ದದ್ ಅ�ೕಕ �ಾಲು �ರ್ೖಸತ್ರು ಸ�ಾಜದ�ಲ್ ಬಹಳ ಬಡತನದ
ವಗರ್�ಂದ ಬಂದವ�ಂದು ಇದ�ಂದ ��ಯುತತ್� (ಅವರ�ಲ್ �ಲವರು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
�ಂ�ಾ�ಸುವದ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ ಸವ್ಂತ �ತತ್�ಂದ ಬಡವ�ಾ�ದದ್ರು). �ಾ�ೂೕಬ 2:5; ಲೂಕ
6:20-22; 14:33.

“�ೕನು ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ೕ”– 1 �ೂ�ಂಥ 3:21-23; 2 �ೂ�ಂಥ 8:9; ಎ� 1:3 –
�ೌ�ಕ ವಸುತ್ಗಳ�ಲ್ ಬಡವ�ಾ�ದದ್ರೂ, ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ದದ್ರು.

“ತಮಮ್ನುನ್ �ಹೂದಯ್�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವವರು �ಹೂದಯ್ರಲಲ್”– �ೂೕ�ಾ
2:28-29; ���ಪ್ 3:2-3 �ೂೕ���.

“�ೖ�ಾನನ ಸ�ಾಜದವರು”– 3:9. ಅವರು ಸಂಶಯ�ಲಲ್� �ೕವರ ಸ�ಾಜದವ�ಂದು
ನಂ�ದದ್ರು. ಜನರು �ಾವ ಒಂದು �ಾರಣ�ಾಕ್� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕಸ�ೂೕಗು�ಾತ್�ಂದು
�ೂೕ�� �� 17:9. �ೖ�ಾನನ �ಷಯ�ಾ� �ಪಪ್�ಯನುನ್ 12:9; 1 ಪ�ವರ್ 21:2;
ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10; �ೕ�ಾನ 8:44.
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2:10 “ಸಂಭ�ಸುವದ�ಕ್ರುವ �ಾ�ಗ�� �ದರ�ೕ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:26-28,31;
ಲೂಕ 12:32; �ೕ�ಾನ 14:27; 16:33; ಇ�ರ್ 13:5-6; �ೂೕ�ಾ 8:28.

“�ೂೕ�ಲಪ್�ಟ್�ದ್”– �ೖ�ಾನನು �ಮಮ್ನುನ್ �ಂ�ಸಲು ಮತುತ್ ತು�ದು �ಾಕಲು
ಉ�ದ್ೕ���ಾದ್�; �ೕವರು ಇದನುನ್ �ೂೕಧ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ಾತ್�. �ೕತರ್�
66:10-12; 1 �ಸ 2:4; 1 �ೕತರ್ 1:6-7; 2 �ೕತರ್ 2:9; �ಾ�ೂೕಬ 1:2-3.

“ಹತುತ್

�ವಸಗಳು”–

�ಾವ��ೕ

�ೂೕಧ�ಯನುನ್

ಎಷುಟ್

�ನಗಳವ��

ಮುಂದುವ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೕವ�� ಖ�ತ�ಾ� �ೂ�ತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� ಸ�ಸ�ಾರದ
�ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಸ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಆತನು �ೕಳುವ�ಲಲ್.

“ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರು”– �ಂ�ಯ ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಗಳ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ಯೂ �ರ್ಸತ್�� ನಂಬು
ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ಯ�ೕಡ.

“�ೕವ�ಂಬ ಜಯ�ಾ�”– �ಾ�ೂೕಬ 1:12. “ಜಯ�ಾ�” ಎಂಬ �ಪಪ್��ಾ� 2
�� 4:8 �ೂೕ��. 11
2:11 “�ೕಳ�”– ವ.7.

“ಜಯ �ೂಂದುವವ��– ವ.7.
“ಎರಡ� ಮರಣ”– 20:6,14; 21:8 ಇದರ ಅಥರ್ ಅಂ�ಮ�ಾ� �ೕವ�ಂದ
�ೕಪರ್ಡುವದು. 2 �ಸ 1:8-9.
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2:12 “ದೂತನು”– 1:20.

“�ಗರ್ಮ”– ಅಥ�ಾ �ಗರ್ಮಮ್ – ಆ �ನಗಳ�ಲ್ ಬಹಳ �ಾಯ್�ಯುಳಳ್ ಪಟಟ್ಣ,
ಎ�ಸ�ಂದ ಉತತ್ರ�ಕ್ ಸು�ಾರು 160 �.�ೕ. ದೂರದ�ಲ್ತುತ್.

“ಇ�ಾಬ್�ಕ�ತ್”– 1:16. ತನನ್ನುನ್ ಈ ಸ�� �ೕ� ಪ�ಚ���ೂಳುಳ್�ತ್�ಾದ್�ಂದ�

ಆತನು ಅ�ಲ್ ��ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಅ�ೕಕ �ಾಯರ್ಗ��ತ್ಂದು ಸೂ�ಸುತತ್�. 13
2:13 “ಬ�ಲ್ನು”– ವ.2.

“�ೖ�ಾನನ �ಂ�ಾಸನ�ರುವ ಸಥ್ಳ”– �ೖ�ಾನನ �ಂ�ಾಸನವ� ನರಕದ�ಲ್ ಇಲಲ್ ಆದ� ಈ
�ೂೕಕದ�ಲ್�. �ೕ�ಾನ 12:31; 14:30; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4; ಎ� 6:12; 1 �ೕತರ್
5:8; 1 �ೕ�ಾನ 5:19 �ೂೕ���. ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಗರ್ಮವನುನ್ ತನನ್ ಮುಖಯ್
ಕ�ೕ�ಯ�ಾನ್� �ಾ��ೂಂ�ದದ್ನು, ತನನ್ ಚಟುವ�ಗಳ �ೕಂದರ್. ಈಗ ಅದು �ೕ�
ಕ�ಯ�ಲ್� ಎನುನ್ವ�ದು �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ��. �ಗರ್ಮಮ್ ಆ �ನಗಳ�ಲ್ ಅದ�ಕ್ದದ್
ಸಂಪ�ಣರ್ ಮುಖಯ್ತವ್ವನುನ್ ಕ�ದು�ೂಂ��. ಆಗ ಅದು �ೂೕಮನ್ ಚಕರ್ವ�ರ್ಯನುನ್
ಆ�ಾ�ಸುವ ಏ�ಾಯ್ದ �ೕಂದರ್�ಾ�ತುತ್. ಮತುತ್ ಅದು �ೕವರು �ದಲ� ಯುಗದ�ಲ್
ಅದುಭ್ತ�ಾ�

ಮು��ದ

�ಲಸದ

ಹ�ತ್ರದ�ಲ್

ಸಹ

ಇತುತ್,

�ೂೕಮ್

ಮತುತ್

�ರೂಸ�ೕ�ನ ಸ�ಸ�ಾನ ದೂರದ�ಲ್ತುತ್ ಮತುತ್ �ೌಲನು �ಾಥ್��ದ ಸ�ಗ�� ಮತುತ್
ಏ�ಾಯ್ದ

�ೖನರ್,
ಹ�ತ್ರದ�ಲ್ತುತ್.

�ಕ�ೂೕನಯ್

ಮತುತ್

�ರ್ೕಸ್

ನ�ಲ್ರುವ

�ೕ�

ಸ�ಗ��

“ನನನ್�ಲ್�ಟ್ರುವ ನಂ��ಯನುನ್ ಮ��ಾಡ�ಲಲ್”– ಆತನನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವ �ೕಂದರ್
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಕತರ್ನು ಮತುತ್ ರಕಷ್ಕ�ಂದು ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್ಲು ಮುಂದುವ��ದರು.
ಇದನುನ್ �ಾಡಲು ��ಚ್ನ ಆ�ಮ್ೕಕ ಶ�ತ್ಯ ಅವಶಯ್�ತುತ್ – ಎ� 6:10.

“ಅಂ�ಪನು”– ಏ�ಾಯ್ �ಾರ್ಂತಯ್ದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ �ದಲ ರಕತ್�ಾ�. �ಗರ್ಮದ�ಲ್ದದ್
ಸ�ಯನುನ್ �ಂ�ಸುವದರ ಮೂಲಕ �ಾಶ�ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೖ�ಾನನು ಪರ್ಯ�ನ್�ದನು.
“ನಂ�ಗಸತ್ ರಕತ್�ಾ�” ಅಥ�ಾ “�ಾ�”– 1:5 �ೂೕ���. ನಂ�ಗಸತ್ �ಾ��ಾದ �ರ್ಸತ್ನು
ಅವನ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾ�ದದ್�ಂದ ಅವನು ಸಹ ಆ �ೕ�ಯ �ಾ��ಾದನು.

“�ೖ�ಾನನ ��ಾಸದ�ಲ್”– �ೖ�ಾನ�ೕ ಈ �ೂೕಕವನುನ್ ತನನ್ ಮ�ಯ�ಾನ್�
�ಾ��ೂಂ�ರುವ ಎಂಥಹ �ೂೕಕ�ದು. �ಗರ್ಮದ ಜನರು ��ೕಷ�ಾದ ಸಂಪ�ಣರ್
ಹೃದಯ�ಂದ �ಾವ್ಗತ �ಾ�ರಬಹುದು. 14
2:14 “�ನನ್ �ೕ� ತಪ�ಪ್ �ೂ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�”– (�ನನ್ �ರುದದ್�ಾ�) ವ.4. �ರ್ಸತ್ನು
ತನನ್ ಜನರ�ಲ್ �ಾಣುವ ಒ�ಳ್ತನವನುನ್ �ದಲು ಪರ್ಶಂ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆ�ಾದ ನಂತರ
�ಾತರ್ ಅವರ ತಪ�ಪ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�.

“��ಾಮನು”– ಸಂ�ಾಯ್ 25:1-3; 31:16; 2 �ೕತರ್ 2:15; ಯೂದ 11.
“�ಾ�ಾಕನು”– ಸಂ�ಾಯ್ 22:1-6. ಕತರ್ನು ಇ�ಲ್ ಸೂ�ಸುವ ಎರಡು �ಾಯರ್ಗಳು
�ೂ�ಂಥದ ಸ�ಯನುನ್ ಸಹ �ೂಂದ�ಪ��ತು. 1 �ೂ�ಂಥ 5:1-2; 6:9; 8:1-13
�ೂೕ�� ಮತುತ್ ಅ�� 15:20,29 ಸಹ �ೂೕ��. �ೖ�ಾನನು �ಂ�ಯ ಮೂಲಕ
ಸ�ಯನುನ್ �ಾಶ ಪ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�, ಒಳ��ಂದ ಅದನುನ್ ಭರ್ಷಟ್�ೂ�ಸುವ
�ಾಗರ್ವನುನ್ ಪರ್ಯ�ನ್�ದನು. ಮತುತ್ ಇದು ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯ�ಾ�ತುತ್. 15
2:15

“��ೂ�ಾ�ತರ”–

ವ.6

�ೂೕ���.

ಅ�ಾಯ್ಸಗ�ೕ

�ೂೕಧ�ಗಳ

�ಾಗರ್�ಾಗುತತ್�. 16
2:16 “�ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂೕ”– ವ.5.

“ಯುದಧ್”– �� 21:5 �ೂೕ���. �ಾವ� �ೂೕ�ಸುವ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್
ತತವ್ಗಳ�ಲ್ ಎಚಚ್���ಾ�ರ�ೕಕು ಇಲಲ್�ದದ್� ಕತರ್ನು �ಾ�ೕ ನಮಮ್ �ರುದದ್�ಾ�
ಯುದಧ್�ಾಡುವದನುನ್ �ಾವ� �ಾಣ�ೕ�ಾಗುತತ್�. 17
2:17 “�ೕಳ� . . . ಜಯ�ೂಂದು�ಾತ್�ೂೕ”– ವ.7.

“ಬ�ಚ್�ಟ್ರುವ ಮನನ್”– �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ. ��ೕ 16:14-16,31; �ೕ�ಾನ
6:35,48-51. ಅದನುನ್ ಈ �ೂೕಕ�ಂದ ಮ��ಾಡ�ಾ��.

“��ೕ ಕಲುಲ್”– ಆ �ಾಲದ�ಲ್ �ಲವ� �ಾ� ��ೕ ಕಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಹಬಬ್ಗ�� ಅನುಮ�ಯ
ಪತರ್ (��ೕಟು) ಗ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಇ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ ಇ�ಾ�ರಬಹುದು –
ಕು��ಾ�ಾತನ ಮದು�ಯ ಔತಣ ಕೂಟ�ಕ್ ಅನುಮ� (19:9).

“�ೂಸ �ಸರು”– �ರ್ಸತ್ನು ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್� �ೂಡುವ �ಸರು ಅವನು ಅಥ�ಾ ಅವಳು
�ಾ�ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆ� 17:5; 32:28 �ೂೕ���. 18
2:18 “ದೂತನು”– 1:20.

“ಥುವ�ೖರ”– �ಗರ್ಮ�ಂದ ಪ�ವರ್ ಆ�ನ್ೕಯ ��ಕ್ನ�ಲ್ ಸು�ಾರು 70 �.�ೕ.
ದೂರದ�ಲ್ದದ್ ಒಂದು ಊರು.

“�ೕವಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:18; 3:16; �ೕ�ಾನ 1:14; 3:16; 5:18-19

�ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��.

“�ಂ�...�ಾಮರ್”– 1:14-15.

19

2:19 “ಬ�ಲ್ನು”– ವ.2.

“�ರ್ೕ�…ನಂ��”– ಗ�ಾ 5:6 �ಪಪ್� �ೂೕ��.
“�ನನ್ ಕ�ಯ ಕೃತಯ್ಗಳು �ನನ್ �ದ�ನ ಕೃತಯ್ಗ��ಂತ ��ಾಚ್ದವ�”– ಅವರು �ೕ�
ಅ�ೕಕ ಸ�ಗ�ಂ�ರ�ಲಲ್ ಅವರ �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ನ ಆಸ�ತ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಯು ಕರ್�ೕಣ�ಾ�
ಕ���ಾ�ತು. 20
2:20 “�ನನ್ �ೕ�”– ವಚನಗಳು 4,14.

“�ೕನು ��ಟ್ರುವ�ೕ”– ವ.2 �ೂೕ���. ದುಷಟ್ತವ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ದುಷಟ್ ಜನರನುನ್
ಸ�ಯ�ಲ್ ಸ���ೂಳುಳ್ವದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಷಯ. ಇದು
ಸ�ಯು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವಂ� �ಾಡುತತ್�.

“���ೕಲಳು”– ಸತಯ್�ೕದದ ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ ���ೕಲಳು ಅಕಷ್ರಶಃ ಬಹು ದುಷಟ್
�ಂಗ�ಾ�ದದ್ಳು 1 ಅರಸು 16:30-33; 18:4; 19:1-2; 21:1-23; 2 ಅರಸು
9:7,10,22,30-37 �ೂೕ��. ಥುವ�ೖರ ಸ�ಯ�ಲ್ ದುಷಟ್�ಾದ ಒಬಬ್ �ಂಗಸು �ಾನು
�ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕ�ಂದು ಮತುತ್ �ೕವರ ಪರ್�ಾ�� ಎಂದು ತನನ್ನುನ್ ಕ�ದು�ೂಂಡು
�ೕವ�ಂದ ಸಂ�ೕಶಗಳು ಆ�� ��ಕ್�ಂದು ನ�ಸು�ತ್ದದ್ಳು. ಆ�ಯು �ೕ���ದ್ಲಲ್ವ�
�ಗರ್ಮ ಸ�ಯ�ಲ್ “�ೕ�ಾಮನ �ೂೕಧ�ಗ��” �ೂೕಲು�ತ್ತುತ್ – ವ.14. 21
2:21 “�ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್ ಸಮಯ”– �ೂೕ�ಾ 2:4; 2 �ೕತರ್ 3:9.

“ಅವ�� ಇಷಟ್�ಲಲ್”– 9:20; 16:9,11; ಮ�ಾತ್ಯ 23:37.
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2:22 �ಾನ�ಾಂತರ ಪಡಲು ��ಾಕ��ದ� �ೕವರ ��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಗಲೂ
ಬರ�ಾ��ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�, ಈಗ ಅಥ�ಾ ಇ�ನ್ಂ�ಗೂ ಇಲಲ್.

“ವಯ್��ಾರ”–

ಇದು

ಅಕಷ್ರಶಃ

�ಜ�ಾ�ರಬಹುದು

ಅಥ�ಾ

ವಯ್��ಾರದ

�ತರ್ಣ�ಾ�ರಬಹುದು (�ೕವ�� ��ಠ್�ಲಲ್ದ ನಡ� – �� 2:2; 3:6-9; ���ಕ್ೕಲ
23:37; �ೂೕ�ೕಯ 1:2; 4:15), ಅಥ�ಾ ಇದು ಇ�ರಡನೂನ್ ಅ�ೖರ್ಸಬಹುದು. 23

2:23 “ಅವಳ ಮಕಕ್ಳು”– ಆ�ಯ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ಂ�ಾ��ದವರು.

“ಮರಣ”– �ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್ ಈ ಎರಡು �ೕ�ಯ ವಯ್��ಾರಗ�� ಇದು
���ಾ�ತುತ್ (�ಾಜಕ 20:10; ಧ�ೕರ್ 22:22-24; ���ಕ್ೕಲ 16:38-40;
23:46-49). ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ ದುಷಟ್�� ��ಯನುನ್ ��ಸುವದರ ಮೂಲಕ �ೕ�
ಸ�ಯವರು ಮುಖಯ್�ಾದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಅ�ೖರ್ಸು�ಾತ್�.

“ಅಂತ�ಂ�ರ್ಯವನೂನ್ ಮತುತ್ ಹೃದಯವನೂನ್ ಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�”– 1 ಸಮು 16:7; 1
ಅರಸು 8:39; �ೕತರ್� 139:1-2; �ಾ�ೂೕ 24:12; �� 17:10; ಇ�ರ್ 4:13.

“ಅವನವನ ಕೃತಯ್ಗ�� ತಕಕ್ �ಾ�”– 18:6; 20:12-13; 22:12; ಮ�ಾತ್ಯ 16:27;
�ೂೕ�ಾ 2:6.
2:24 –

24

“�ೖ�ಾನನ ಅ�ಾಧ�” – ���ೕಲಳು ತನನ್ನುನ್ ಪರ್�ಾ�� ಎಂದು

ಕರದು�ೂಂಡದದ್�ಂದ ಸಂ�ೕಹ�ೕ �ೕಡ ತನನ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ೕವರ �ಗೂಢ
ರಹಸಯ್ಗ�ಂದು ರ�ಾ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದಳು. ಆದ� ಆ�ಯು �ೖ�ಾನನ �ಾಸ�ಾ�ದದ್ಳು
(2 �ೂ�ಂಥ 11:14-15 �ೂೕ���). �ದಲ� ಶತ�ಾನದ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ
ರಹಸಯ್ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಟಟ್ದದ್ನುನ್ �ಾಡ�ೕ�ನುನ್ವ ಮತುತ್ ಅವನನುನ್
�ೂೕ�ಸಲು ಅನುಭವವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂಬ �ೂೕಧ� ಇತುತ್. ಇದು ಸತಯ್ವನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತ��ಳ� �ಾಡು�ತ್ತುತ್ – �ಾವ� ನಮಮ್ನುನ್ �ೖ�ಾನ��
ಒ�ಪ್��ೂಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಇನುನ್ ��ಚ್ನ �ಾಪ �ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ
�ೖ�ಾನನುನ್ �ೖಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ೂಡ���ೂಳುಳ್ವದರ
ಮೂಲಕ �ೂೕಕವನುನ್ �ಲಲ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆ �ಾದ�ಗಳನುನ್ �ಾವ� ಅನುಸ��ದ�
�ಾವ� ಗು�ಾಮ�ಾಗು�ತ್ೕ� �ೂರತು ಜಯ�ಾ�ಗ�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಆದ� �ೖ�ಾನನ
�ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ ಜನರು �ವ್ೕಕ���ೂಳಳ್ವ �ಾಧಯ್�ಗ�� ಮತುತ್ ಆ �ೂೕಧ�ಗಳು
�ೕವ�ಂದ ಬಂದವ�ಗ�ಂದು �ೕ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ೕ? �ೌದು, ಖಂ�ತ�ಾ� �ಾಧಯ್. ಎ�ಾಲ್
ಕ�ಯ�ಲ್ಯೂ �ಾವ� ಅದನುನ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�. 25
2:25 ಈ ಸ��ಂದ ��ಾಚ್� ಏನನೂನ್ �ರ್ಸತ್ನು �ೕಳ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಅವರ �ೕ�
��ಚ್ನ �ೂ�ಯನುನ್ �ೕರ�ಲಲ್. (ಮ�ಾತ್ಯ 11:29-30 �ೂೕ���). �ೕವರ
�ಜ�ಾದ �ೕವಕರ ಮೂಲಕ �ೕ���ೂಂಡ ಸತಯ್ವನುನ್ ���ಟುಟ್�ೂಂಡ� ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್

ಪರ್�ಾ�ಗಳನುನ್ ��ಾಕರ�ದದ್� �ಾ�ಾ�ತುತ್. �ೕ�ಾನ 8:31-32; 1 �ೂ�ಂಥ 15:2;
2 �ಸ 2:15; 1 �� 3:9; �ೕತ 1:9; ಇ�ರ್ 4:14 �ೂೕ���.

“�ಾನು ಬರುವ ತನಕ”– �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ� ಬ�ೂೕಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಥುವ�ೖರದ�ಲ್
�ಾಸತ್ವ�ಾದ ಸ�ಯು ಇರುವ�ಲಲ್, ಆದ� 1:20 ರ �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��.
ಥುವ�ೖರವನುನ್ ಪರ್���ಸುವ ಸ�ಯು �ರ್ಸತ್ನು ಬರು�ಾಗ ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�
ಇರುತತ್�. 26
2:26 “ಜಯ�ಾ��ಾದವನು”– ವ.7 ರ �ಪಪ್�.

“ಕ�ೕವ�ಗೂ”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:13; ಇ�ರ್ 3:6,14; 6:11; 2 �� 2:12.
ನಂ��ಯ�ಲ್ �ಥ್ರ� ಮತುತ್ �ೕ�ಯು ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್��. 27
2:27 “ಅವನು ಅವರನುನ್ ಆಳುವನು”– �ೕತರ್� 2:8-9 ರ�ಲ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರು
�ರ್ಸತ್�� �ೂಟಟ್ ಅ�ೕ �ಾ�ಾದ್ನ�ಾ��. ಈಗ ಅವರು ಆತನ ಕಷಟ್ದ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾ��ಾದ್�, ಆದ� ಆತನು ಬಂದ �ೕ� ಆತ�ೂನ್ಂ�� ಅವರು ಆಳುವರು –
3:21; 20:4,6; 2 �� 2:12.

“�ಾನು ನನನ್ ತಂ��ಂದ �ೂಂ��”– ಮ�ಾತ್ಯ 28:18; �ೕ�ಾನ 3:35; 17:2.
28

2:28 “ಉದಯ ನಕಷ್ತರ್”– �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ. 22:16 �ೂೕ��. 29
2:29 ವಚನ 7.
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3:1 “ದೂತನು”– 1:20.

“�ಾ�ರ್ಸ್”– ಥುವ�ೖರ�ಂದ ದ�ಣ�ಕ್ ಸು�ಾರು 50 ��ೂೕ�ೕಟರ್ ದೂರದ�ಲ್ದದ್
ಪರ್�ಾಯ್�ಯುಳಳ್ �ರ್ೕಮಂತ ಪಟಟ್ಣ.

“ಏಳು ಆತಮ್ಗಳು”– 1:4.
“ಏಳು ನಕಷ್ತರ್ಗಳು”– 1:16,20.

“ಬ�ಲ್ನು”– 2:2.
“�ೕನು ಸತತ್ವ�ಾ��ದ್”– ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಸ�ತ್�ದ್. �ೕವವ�ಳಳ್ ಸ� ಎಂಬ �ೌರವವ� ಅವ��
ಒಂದು �ೕ� �ಂ�ನ ಸಂತ� ��ಾವ್�ಗ�ಂದ ಬಂದ�ಾದ್�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ, ಒಂದು �ೕ�,
��ಚ್ನ �ಾ�ರ್ಕ ಆಚರ��ಂ�ರಬಹುದು. ಸ�ಯ�ಲ್ ��ಚ್ನ ಸಂ�ಯ್ಯ ಜನರನುನ್
�ೂೕ� ಮತುತ್ ಸ�ಯ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ ಚಟುವ��ಗಳನುನ್ �ೂೕ� �ಲವ� �ಾ� ಜನರು
ತ�ಾಪ್� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 2
3:2 “ಎಚಚ್ರ�ಾ�ರು”– ಎ� 5:14 �ೂೕ���. ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ��ರ್
�ಾಡು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವರ �ಜ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಥ್� ಅವ�� �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್.

“ಉ�ದವ�ಗಳನುನ್ ದೃಢಪ�ಸು”– ಸ�ಯು ಆ�ಾರ�ತ�ಾದ �ಥ್�� ಇನುನ್ ಬಂ�ರ�ಲಲ್
ಆದ� ಅವರ�ಲ್ದದ್ ಸತಯ್ ಮತುತ್ �ಳಕು �ಾಯುವ �ಥ್�ಯ�ಲ್ತುತ್. 3
3:3 “�ನ�� ತಂದು�ೂೕ”– 2:5.

“�ೂಂ�ದ ಮತುತ್ �ೕ�ದ”– �ೕವರ�ಾಕಯ್.
“ಅದನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂೕ”– ಅದು ಇ�ನ್ೕನು ಅವ�ಂದ �ಾ� �ೂೕಗುವದರ�ಲ್�ಂದು
ಅ�ನ್ಸುತತ್� – ಅಥ�ಾ ಅವರು ಅದ�ಂದ �ಾ� �ೂೕಗು�ತ್ದದ್ರು. ಇ�ರ್ 2:1 �ೂೕ���.
ಸತಯ್ವನುನ್

�ೌ�ಯ್ೕಕ�ಸ�ೕಕು,

��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು

ಮತುತ್

��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು.

ಇಲಲ್�ದದ್� ಸ�ಯು �ಾ�ನ�ಲ್ ಮುಳು� �ೂೕಗುತತ್�. ಒಂದು �ಾ� ಸತಯ್ವ� �ಟುಟ್
�ೂೕದ�, ಎಲಲ್ವ� �ೂೕದಂ�.

“�ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂೕ”– 2:5,16,21.
“ಕಳಳ್ನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:43-44; 1 �ಸ 5:2-4.
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3:4 “ಸವ್ಲಪ್ ಜನರು”– ಅ�ೕಕ �ೕ� ಸತತ್ಂತ ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ೕವವ�ಳಳ್ವರು
ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್ತವ್ವನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವವರು ಇರು�ಾತ್� (ಇ�ರ್ 12:14; 1 �ೕ�ಾನ
3:3).

“ಶುಭರ್ವಸ�”– ವ.18; 4:4; 6:11; 7:9,13; 19:14.
“�ೕಗಯ್ರು”– 2 �ಸ 1:5. 5

3:5 “ಜಯ�ಾ��”– 2:7 ರ �ಪಪ್�.

“�ೕವ�ಾಧಯ್ರ ಪ�ಟ್”– 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27; ���ಪ್ 4:3. ��ೕ
32:32-33; �ೕತರ್� 69:28; �ಾ� 12:1 �ೂೕ���. ಈ ಪ�ಸತ್ಕ�ಂದ �ಾರ�ಾನ್ದರೂ
��ದು �ಾಕು�ತ್ೕ�ಂದು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� �ಾರನೂನ್ �ದ�ಸು�ತ್ಲಲ್, ಆದ�
�ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳ �ಸರನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ��ದು �ಾಕುವ�ಲಲ್�ಂದು �ಾ�ಾದ್ನ
�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�.

“�ಾನು ಅವನನುನ್ ಒಪ�ಪ್�ನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:32. 6
3:6 2:7.

7

3:7 “ದೂತನು”– 1:20.

“�ಲ��ಫ್ಯ”– �ಾ�ರ್��ಂದ ಆ�ನ್ೕಯ �ಾಗದ�ಲ್ ಸು�ಾರು 50 �.�ೕ
ದೂರದ�ಲ್ದದ್ ಪಟಟ್ಣ. ಈ �ಸ�ನ ಅಥರ್ “ಸ�ೂೕದರ �ರ್ೕ�”.

“ಪ�ಶುದಧ್ನೂ ಸತಯ್ವಂತನೂ”– 6:10; 15:4; ��ಾಯ 1:4; �ೕತರ್� 31:5;
�ೕ�ಾನ 14:6.

“�ಾ�ೕದನ �ೕಗದ �ೖಯುಳಳ್ವನೂ”– ��ಾಯ 22:22. �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ ಮ�ಯ,
ಮನ�ಾ�ರ್ಯವನು, �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ �ಾನ ಮತುತ್ ಕೃ� ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ವರಗಳ ಮತುತ್
ಶ�ತ್ಯ ಉ�ಾರ್ಣದ �ೕಗದ �ೖಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ಖ�ಾಂ�.

“ಮುಚುಚ್ವವನೂ…��ಯುವವನೂ”– �ೕಶಗಳ ಮತುತ್ ಸ�ಗಳ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ�ಲ್
�ರ್ಸತ್�� ಸಂಪ�ಣರ್ ಅ��ಾರ��. ಮ�ಾತ್ಯ 28:18; �ೕ�ಾನ 17:2 �ೂೕ���.
ಆತನು �ೂೕಕದ�ಲ್ ಎ�ಲ್�ಾದರೂ �ಾ�ಲುಗಳನುನ್ ತ�ಯಬಹುದು
ಮುಚಚ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಪ�ಪ�ಣರ್ �ಾನ�ಂದ �ಾಡುವನು. 8

ಅಥ�ಾ

3:8 “ಬ�ಲ್ನು”– 2:2.

“�ಾ�ಲನುನ್ ����ಟ್�ದ್ೕ�”– ಅ�� 14:27; 1 �ೂ�ಂಥ 16:9.
“ಶ�ತ್ �ೂಂಚ�ಾ�ದದ್ರೂ”– ಎ� 1:18-19; 6:10; �ೂ�ೂ 1:11. ಅವ��ದದ್
ಶ�ತ್�ಂತಲೂ ��ಚ್ನ ಶ�ತ್ �ೂಂ�ರಬಹು�ಾ��ತ್ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕರುತತ್�.

“ನನನ್ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ಾ�ಾ�ದದ್�ಂದ”– �ಾ�ರ್�ನ�ಲ್ರುವ �ರ್ೖಸತ್ರು ಇದನುನ್ �ಾಡಲು
ಒ�ಾತ್�ಸಲಪ್ಟಟ್ರು – ವ.3.

“ನನನ್ �ಸರನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ಯ�ಲಲ್”– 2:13. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ನ �ಾಕಯ್ವನುನ್
�ಾ�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಆತನ �ಸರನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ಯ�ರಲು “ಸವ್ಲಪ್” ಆ�ಮ್ೕಯ
ಶ�ತ್ಯು �ೕ�ಾಗುತತ್�. ಒಂದು �ೕ� �ಜ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ನ��ದ್ದದ್� ಅ�ಲ್ ��ಚ್ನ
ಶ�ತ್ ಇರು�ತ್ತುತ್. ಒಂದು �ೕ� ��ಾವ್�ಗಳು “ಎ�ಾಲ್ ಶ�ತ್�ಂದ ಬಲ�ೂಂಡ�” ಏನು
�ಾಡಬಹು�ಂದು �ೕ��� (�ೂ�ೂ 1:11; ಎ� 3:16). 9
3:9 “�ೖ�ಾನನ ಸ�ಾಜ”– 2:9.

“ಸುಳುಳ್”–

�ೖ�ಕ

�ಹೂದಯ್ರು

ವಂ�ಾವ��ಂದ

�ೕ�ರ�ೕ�ಂದು

�ೕವರು

ಅವರು

�ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ರು,

�ೕ��ದ�ೂೕ

ಅ�ಲಲ್ಕೂಕ್

ಆದ�
ಅವರು

ತ�ವ್ರುದದ್�ಾ�ದದ್ರು, ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ಸುಳುಳ್ �ೕ�ತವನುನ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು
(�ೂೕ�ಾ 2:28-29 �ೂೕ���).

“�ನನ್ �ಾದಗಳ ಮುಂ� �ೕಳುವಂ�”– ��ಾಯ 45:14; 49:23; 60:14.
“�ಾನು �ನನ್ನುನ್ �ರ್ೕ���ದ್ೕ�”– ಆತನ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ��ೕಷ�ಾದ ಸ�� ಆತನ
��ೕಷ�ಾದ �ರ್ೕ�. �ೕ�ಾನ 14:21,23 �ೂೕ���. 10
3:10 “ಸಹ�”– �ೂೕ�ಾ 12:12; 2 �ಸ 3:5; 1 �ೕತರ್ 2:20-21.

“ತ�ಪ್� �ಾ�ಾಡು�ನು”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ ಬರುವಂತ �ೂೕಧ��ಂದ
ಅವರನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ದೂರ�ಾಡು�ನು, ಅಥ�ಾ ಅವರ ಸುತತ್ಲೂ ಇರುವ
�ೂೕಧ�ಗ�ಂದ ಸುರ�ತ�ಾ� ತ�ಪ್� �ಾ�ಾಡು�ನು.

“�ೂೕಧ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್”– ಇದು ಎರಡು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸಬಹುದು – ಆ�
ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಬಂದ �ೂೕಧ� ಮತುತ್ ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಬರುವ �ೂೕಧ� (ಬಹುಶಃ
7:14

ಮತುತ್

ಮ�ಾತ್ಯ

24:21

ರ�ಲ್

�ೕ�ರುವ

ಮ�ಾ

ಸಂಕಟದ

ಸಮಯದ�ಲ್ರಬಹುದು. �ಾ� 12:1 ಸಹ �ೂೕ��). ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ��ಾವ್�ಗಳು
ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಡುವ �ಾ�ಾದ್ನವ� ಈ ಎರಡು ಸಮಯಕೂಕ್
ಅನವ್�ಸುತತ್�. ಆ� ಸ�� ಬಂದ �ಂ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಮ�ಾ ಸಂಕಟದ

ಸಮಯದ�ಲ್, ಈ �ಾ�ಾದ್ನವ� �ರ�ೕರದ �ೂರತು ಈ �ೂೕಕ�ಂದ �ಜ�ಾ�ಯೂ
�ಲ��ಫ್ಯ ಸ�ಯು ಎತತ್ಲಪ್ಡ�ಲಲ್, ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅದು �ಾ�ಾಡಲಪ್�ಟ್ತು.
�ೕಸು�ನ �ಾ�ಾದ್ನವ� ಒಂದು �ಧದ�ಲ್ ���ೕರುತತ್�, ಮತುತ್ ಈ ಯುಗದ
ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಒ�ಾಟ್� �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ �ರ�ೕರುತತ್�ಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸಬಹು�ಾ?
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3:11 “�ೕಗ�”– 1:1,3; 22:7,12,20.

“�ನ�ರುವದನುನ್ ��ದು�ೂಂ�ರು”– 2:25.
“�ನನ್ ಜಯ�ಾ�ಯನುನ್”– ಬಹುಶಃ ಇ�ಲ್ ಇದು ನಂ�ಗಸತ್ �ೕ��ಾ� �ೂಡುವ
ಪರ್�ಫಲವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 2:10; 1 �ೂ�ಂಥ 9:24-27; ���ಪ್ 4:1; 2 ��
2:5; 4:8; �ಾ�ೂೕಬ 1:12; 1 �ೕತರ್ 5:4; 2 �ೕ�ಾನ 8 �ೂೕ���. 12
3:12 “�ಾವನು ಜಯ �ೂಂದು�ಾತ್�ೂೕ”– 2:7.

“ಸತ್ಂಭ”–

�ೕವರು

ಈಗ

ಕಟುಟ್�ತ್ರುವ

ಆ�ಮ್ೕಕ

ಕಟಟ್ಡದ�ಲ್

ಪರ್��ಬಬ್

��ಾವ್�ಗ�ಗೂ ಒಂದು �ಾತರ್�� (ಎ� 2:19-22; 1 �ೂ�ಂಥ 3:17; 6:19). “ಸತ್ಂಭ”
�ಾ�ರುವ�ದು ಈ ಆಲಯದ�ಲ್ ಮುಖಯ್�ಾದ ಮತುತ್ �ಾಶವ್ತ �ಾಥ್ನವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.

“�ಸರು”–

2:17.
ಬ�ಯ�ಾ�ರುತತ್�.

ಜಯ

�ೂಂದುವವರ

�ೕ�

ಮೂರು

�ಸರುಗಳನುನ್

“�ೕವರು”– �ೕವರ ಪರಶುದಧ್ ಗುಣವನುನ್ ಅವರ �ೕ� ಮು�ರ್ �ಾಕಲಪ್�ಟ್ರುತತ್�,
�ೕವರ �ಾ�ಕತವ್ದ ಗುರುತು. ಅವರು �ೕವರ �ಾವ್�ಾವ�ೂಂ�� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಒಂ�ಾ�ರು�ಾತ್�.

“ಪಟಟ್ಣ”– 21:2-27. ಜಯ �ೂಂ�ದವರು ಪರ್�ಾಶವ�ಳಳ್, �ೂ�ಯುವ, �ನನ್ದ,
ಮ��ಯುಳಳ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾ�ಸಲು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಹರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�.
“ನನನ್ �ೂಸ �ಸರು”– 19:12 �ೂೕ���. ಈ �ೂಸ �ಸರು ಏ�ಾ�ರಬಹು�ಂದು
ನಮ�

�ೂ�ತ್ಲಲ್, ��ಯದ
�ಾಣುವವ�ಾ��ದ್ೕ�. 13

ಆತನ

ಆದುಭ್ತವನುನ್

�ಾವ�

ನಂತರದ�ಲ್

3:13 2:7 �ೂೕ��. 14
3:14 “ದೂತನು”– 1:20.

“ಲ����ೕಯ” – ಲ����ೕಯ ಪಟಟ್ಣವ� �ಲ��ಫ್ಯದ ಆ�ನ್ೕಯ ��ಕ್� ಸು�ಾರು
80 �.�ೕ. ಮತುತ್ ಎ�ಸದ ಪ�ವರ್�ಕ್ ಸು�ಾರು 150 �.�ೕ ದೂರದ�ಲ್ತುತ್.

“ಆ�ನ್ ಎಂ�ಾತನು”– 1:7. ಇ�ಲ್ ಈ ಪದವ� ಸತಯ್, ನಂ�ಗಸತ್, ��ಾವ್�ಾಹರ್� ಎಂಬ
�ೂಡುತತ್�.

ಅಥರ್ವನುನ್

��ಾಯ

65:16

ರ�ಲ್

ಇದು

�ೕವ�ಂದ
ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್� (ಇ�ರ್ಯ �ಾ�ಯ�ಲ್ “ಆ�ನ್ ಎಂ�ಾತನು �ೕವರು” ಎಂ��.
ಅದರ ಅಥರ್ �ೕವರು �ಾನು �ೕ�ದದ್ನುನ್ �ಾ��ೕ �ಾಡು�ಾತ್�).

“�ಾ�”– 1:5.
“ಮೂಲನೂ”– ಇದು �ೕವರು ಸೃ�ಟ್�ದವರ�ಲ್ ಆತನು �ದಲ�ಯವನು ಎಂದು
ಅಥರ್ವಲಲ್. ಆತನು ತರ್�ೖಕ �ೕವರ�ಲ್ ಒಬಬ್�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ಎಂ�ಗೂ
ಸೃ�ಟ್�ಾಡಲಪ್ಟಟ್ವನಲಲ್. �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ ಆತನ ಮೂಲಕ ಸೃ�ಟ್
ಅ�ತ್ತವ್�ಕ್ ಬಂ�ತು, ಮೂಲನೂ, ಸೃ�ಟ್ಯ ಮೂಲನು. �ೕ�ಾನ 1:3; �ೂ�ೂ
1:16-17.
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3:15 “ಬ�ಲ್ನು”– 2:2.

“ತಣಣ್�”– ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ತಣಣ್�. ಇ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ��ಾಕ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಅದನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವ�ದು.
“�ಚಚ್�” ಇದರ ಅಥರ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್��ಾ� ಅ�ೕ
ಉ�ಾಸ್ಹ�ಂ�ರುವ�ದು. 16
3:16 “ಉಗುರು�ಚಚ್�ರುವ�ದು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಸು�ಾ�ರ್�ಾ� ��ಾಚ್�ಲಲ್�ರುವ�ದು
ಅಥ�ಾ ಅದರ �ರುದಧ್�ಾ�ಯೂ ಇಲಲ್�ರುವ�ದು, ಅಂದ�, �ೖವಭ�ತ್� ಶ�ತ್ಯ �ೂರ�
(2 �� 3:5), �ರ್ಸತ್��ಾ� ಹೃದಯ�ಲಲ್�ರುವ�ದು ಆದ� �ರ್ೖಸತ್ಧಮರ್ವನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಡ�ರುವ�ದು. ಇದು �ೂೕ�ಾ 12:11; 1 �ೂ�ಂಥ 15:58 �ಕ್
�ರುದದ್�ಾ��.

�ೕವ��ಾ�

ಉ�ಾಸ್ಹ�ಂ�ದದ್ವರು,
�ಥ್�ಯ�ಲ್ರುವ�ದು �ರ್ಸತ್�� ಅಸಹಯ್ಕರ�ಾ��.

ಈ

�ೕ�ಯ

ಆ�ಮ್ೕಕ

“�ನನ್ನುನ್ ನನನ್ �ಾ�ಳ�ಂದ �ಾರು�ನು”– ಅವರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಡ�ದದ್� (ವ.19),
ಆತ�� ಅವ�ೂಂ�� �ಾಡಲು ಏನೂ ಇರುವ�ಲಲ್; ಅವರು �ಾಕಯ್ದ ಪರ್�ಾರ�ಾ�
ಸ��ಾಗಲು ಸತ್�ತ�ೂಳಳ್�ಾತ್� (ಅವರು ತಮಮ್ ಕೂಟಗಳನುನ್, ಸ�ಾರಂಭಗಳನುನ್,
ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನುನ್ ನ�ಸಲು ಮುಂದುವ��ದರು ಸಹ) �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ಂದ �ಾರಲಪ್ಟಟ್
ಸ�ಗಳು �ಚುಚ್ ಕ�� ಎ�ಾಪರ್�ಾರ�ಾ� ಏನು ಆಗ�ಲಲ್�ಂಬಂ� �ದ�ನಂ��ೕ
ಮುಂದುವ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗಲು �ಾಧಯ್��! 17
3:17 ಆ �ರ್ೖಸತ್ರ ಬ�ಗ್ �ರ್ಸತ್ನ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ ಮತುತ್ ಅವರ ಅ�ೂೕಚ�ಗಳ ನಡು�
ಎಷುಟ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ��! ಅವರ �ಥ್� ಆತ�� ಅಸಹಯ್�ಾ�ತು; ಅದು ಅವ�� ತೃ�ತ್ಯ
ಮೂಲ ಮತುತ್ ��ಮ್ಯ �ಷಯ�ಾ�ತುತ್. ಲೂಕ 16:15 �ೂೕ���.

“ಒಂದರ�ಲ್ಯೂ �ೂರ��ಲಲ್ದವನು”– �ೂೕ�ೕಯ 12:8; ಲೂಕ 18:11-12; 1
�ೂ�ಂಥ 4:8 �ೂೕ���.

“��ಯ� ಇ�ದ್ೕ”– ಸವ್ಯಂ ವಂಚ� ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ ಅ�ಾನ ಎಷುಟ್ ಅ�ಾಯಕರ�ಾ��
ಮತುತ್ �ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಮತುತ್ ಸ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಅವ� ಎಷುಟ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ��. ಅದ�ಕ್
�ಾರಣ�ೕನು? �� 17:9; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4; 2 �ಸ 2:10; ಇ�ರ್ 3:13.
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3:18 – “�ೂಂಡು�ೂೕ” – ಹಣ ಅಥ�ಾ ಒ�ಳ್ಯ �ಲಸಗ�ಂದಲಲ್. ��ಾಯ 55:1;
ಮ�ಾತ್ಯ 13:44-46.

“ನ�ನ್ಂದ”– �ಜ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತ�ಕ್ �ೕ�ಾದವ�ಗ�ಲಲ್ದರ ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್
�ತಯ್ತವ್�ಕ್ �ೕಸುವ� �ಾತರ್ ಮೂಲ�ಾ��ಾದ್�. �ೕ�ಕ��ಂದ ಅವ�ಗಳನುನ್
�ೂಂಡು�ೂಳುಳ್ವ�ದ�ಕ್ ಪರ್ಯತನ್ಪಡುವ�ದ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್.

“�ನನ್”– ಇ�ಲ್ ಇದು ��ಚ್ನ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೌಲಯ್, ಸತಯ್ ಮತುತ್ �ೖ�ಕ ಐಶವ್ಯರ್ವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�.

“��ೕವಸ�ಗಳು”– ಅಂದ� �ೕ� (��ಾಯ 61:10 �ೂೕ���).
“ಅಂಜನ”– ಆ�ಮ್ೕಕ ಕುರುತನ�ಕ್ �ರ್ಸತ್ನ ಪ��ಾರ, ಆತನ ಶ�ತ್ಯು ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಳುವ��ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�. 19

3:19

“�ಾನು

�ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ�”–

ಅವರು

ಉಗುರು�ಚಚ್�ರುವ�ದು

ಆತನನುನ್

ಅಸಹಯ್ಪ��ತು ಆದ� ಅದ�ಾಕ್� �ರ್ೕ�ಸುವ ಆತನ ಹೃದಯವ� ಬದ�ಾಗ�ಲಲ್.

“�ಸುತ್”– ಇ�ರ್ 12:5-11; 1 �ೂ�ಂಥ 11:32; �ಾ�ೂೕ 3:11,12.
“ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ” – �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂೕ – ಏಳು ಸ�ಗಳ�ಲ್ ಐದು ಸ�ಗ�� �ೕವರ
ಕ�� �ರು��ೂಳಳ್ವಂ� �ೕಸುವ� �ೕಳು�ಾತ್� (2:5,16,21,22; 3:3). ನಮಮ್
�ಾಲದ�ಲ್ರುವ ಅ�ೕಕ ಸ�ಗಳು ಸಹ �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಇದು
ಸೂ�ಸುವ�ಲಲ್��ೕ? 20
3:20 ಅ�ಲ್ರುವ ಸ�ಯು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂರ� �ಾ�ದದ್ರು, ಮತುತ್
ಅದರ ಸದಸಯ್ರ ಹೃದಯದ ಒಳ� �ೂೕಗಲು ಆತನು ಅವರ ಹೃದಯದ �ಾ�ಲಲ್ನುನ್
ತಟಟ್�ೕ�ಾ�ತು.
ಸ�ಯ
ಸದಸಯ್�ಲಲ್ರೂ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್�ಂದು ಸೂ�ಸುತತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 13:5 �ೂೕ���).

“�ಾನು �ಂತು�ೂಂಡು”– ಈ “�ಾನು” ಎಂಬುದು �ಾರು? ಸ�ಗ�� ಆತನು ತನನ್ನುನ್
�ೕ� ಪ�ಚ�ಸು�ಾತ್�ಂದು ವ.14 �ೂೕ��: ಸೃ�ಟ್� ಮೂಲನೂ,

ನಂಬತಕಕ್

�ಾಕಯ್ವ�ಳಳ್ವನೂ, ಸವರ್ ಅ��ಾರವ�ಳಳ್ವನೂ. �ೕನ�ಾದ ರಕಷ್ಕನು �ಾ�ಲ ಬ�ಯ�ಲ್
�ಂ�ರುವ �ತರ್ವನುನ್ �ಲ���ಮ್ �ಾವ� �ೂೕ��ದ್ೕ�. ಆತನು ರಕಷ್ಕನು ಮತುತ್
�ಾವರ್�ರ್ಕ�ಾ� �ಾವರ್�ೌಮ�ಾ�ದದ್ರೂ ಸಹ, ಆದ� ಈ ಸ�ನ್�ೕಶದ�ಲ್ �ೂೕಡುವ��ಾ�
ಅದು ಸತಯ್ವಲಲ್. (ಅ�� 22:10 �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��).

“�ಾನು ಒಳ� ಬಂದು”– ಇದು ಸು�ಾಳ್ಡದ ಮ��ಯುಳಳ್ ಕತರ್ನ �ಾ�ಾದ್ನ.
�ಾ�ಲಲ್ರೂ ಇದನುನ್ ನಂ�ೂೕಣ, ಆತನನುನ್ �ವ್ೕಕ��ೂೕಣ ಮತುತ್ ಸತಯ್ �ೕವರ
ಮಕಕ್�ಾ�ೂೕಣ (�ೕ�ಾನ 1:12-13). �ತಯ್�ೕವವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್
�ೕವ�ೂಂ�� �ಜ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವತವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸಲು ನಮ� �ೕ�ಾ�ರುವ�ದು
�ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ ಹೃಯದ�ಲ್ರುವ��ಾ��. ಆತನನುನ್ ನಮಮ್ ಹೃದಯ�ಂದ �ೂರ�ಟಟ್�
�ಾವ� �ತಯ್ಕೂಕ್ �ಾಶ�ಾಗು�ತ್ೕ�. 21
3:21 “ಜಯ�ೂಂದುವವನು”– 2:7.

“ನ�ೂನ್ಡ� ಕೂತು�ೂಳುಳ್�”– ಅಂದ� ಆತನ ಅ��ಾರ ಮತುತ್ ಆ�ವ್�ಯನುನ್

ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ�ದು – 2:26-27.

“ನನನ್ �ಂ�ಾಸನ”– 5:10; 20:4,6; 2 �� 2:12.
“�ಾನು ಜಯ�ೂಂದು�ನು”– 5:5; ಇ�ರ್ 2:17; 4:15; 12:2,3; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10.
“ಆತನ �ಂ�ಾಸನ”– �ೕವರ �ಾಶವ್ತ�ಾದ �ಂ�ಾಸನ. �ೕಸು�ನ �ಂ�ಾಸನವ� �ೕ�
(ಲೂಕ 1:32-33). ಇನುನ್ ಆತನು ಎತತ್ಲಪ್ಡ�ಲಲ್ – 2:7; ಮ�ಾತ್ಯ 19:28; 25:31.

41
4:1 “�ೂೕ��ಾಗ”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇದರ �ಜ�ಾದ ಅಥರ್ “ಇ�ೂೕ”, “�ೂೕಡು”,
“ದೃ�ಟ್�ಡು” ಆ� 1:31; ಮ�ಾತ್ಯ 1:23 �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��.

“���ದದ್ �ಾ�ಲು”– ಪರ�ೂೕಕದ ರಹಸಯ್ಗಳ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ �ೕ�ಾನ�� �ೕವರು
ಪರ್ಕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�.

“�ಾ�”– ತೂತೂ�ಯಲಲ್, ಆದ� ಒಂದು ಧವ್� – 1:10; 1 �ೂ�ಂಥ 15:52 ಧವ್�
�ಾತರ್ವಲಲ್�, ತುತೂ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್�.

“ಇ�ಲ್� ಏ� �ಾ”– �ೕ�ಾನನು ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ಏ� �ೂೕಗುವದನುನ್ �ಲವ�
�ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಾರರು ಸ�ಯು ಎತತ್ಲಪ್ಡುವದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�
(1 �ಸ 4:16-17). ಇದು ಅಸಂಭವ�ಂದು �ೂೕ�ದರೂ �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಅ�ೕಕ
��ಾಯ್�ರ್ಗ��, ಇದು �ಜ�ಂದು �ೂೕರುತತ್�. ಆದ� ಇದ�ಕ್ �ಜ�ಾದ ಪ��ಾ�ಗ�ಲಲ್.
ಮತುತ್

ಧ�ಾರ್ಂಧ�ಾ�

ಸ��ಾದ ಪ��ಾ�ಗ�ಲಲ್�ರುವ�ದನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ರಲು
�ಾ�ಲಲ್ರೂ ಎಚಚ್ರ�ಂ�ರ�ೕಕು. ಅ�ಾಯ್ಯ 10 ಮತುತ್ 11 ರ�ಲ್ �ೕ�ಾನನು
ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಭೂ�ಯ �ೕ�ರು�ಾತ್� (10:1,4,7,9,10; 11:1-3), ಆ�ಾಗೂಯ್ �ಾವ
�ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಾರರು ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ �ಂ�ರು�ದ �ೕ�ಾನನು ಸ�ಯನುನ್
ಪರ್����ದ�ಂದು �ೕಳುವ�ಲಲ್. �ಲವ� �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಾರರು �ೕ� ಸಹ �ೕಳು�ಾತ್�
ಮುಂ�ನ ದಶರ್ನಗಳ�ಲ್, ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಸ�ಯನುನ್ �ಸ��ಂದ ಸೂ�ಸುವಂ�
ಸೂ��ಲಲ್ ಆದದ್�ಂದ ಅದು ಪರ�ೂೕಕ�ರಬಹದು�ಂದು �ೕಳು�ಾತ್�. ಆದ� ಮುಂ�ನ

ದಶರ್ನಗಳ�ಲ್ ಇದು ಸಹ �ಜ�ಾ�� ಸ�ಯು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್� ಎಂದು �ಸ��ಂದ
ಉ�ಲ್ೕ��ಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ಅದು ಭೂ�ಯ �ೕ�� ಎಂದು �ಾವ�
�ಾ�ಸಬಹು�ೕ? ಒಂದು �ಾದವ� ಇ�ೂನ್ಂದ�ಕ್ಂತ ಒ�ಳ್ಯದು.

“ಮುಂ� ಆಗ�ೕ�ಾದವ�ಗಳನುನ್”– 1:19 – ಬಹುಶಃ ಇದರ ಅಥರ್ ಅ�ಾಯ್ಯ 2 ಮತುತ್
3 ರ�ಲ್ನ ಸ�ಗಳ �ಥ್�ಯ ನಂತರ ಆಗುವ �ಾಯರ್ಗ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಈ ಯುಗದ
ಅಂತಯ್�ಕ್ ಅವರ ಪ�ಣರ್ �ಳವ��ಯನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್�. 2
4:2 “�ೕವ�ಾತಮ್ವಶ�ಾ�ನು”– 1:10.

“ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಒಂದು �ಂ�ಾಸನ”– 1 ಅರಸು 22:19; �ೕತರ್� 9:4; 47:2;
123:1. �ೕವರು ಈ �ೂೕಕವನುನ್ ಆಳುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ರುವ
ಎ�ಾಲ್ ಘಟ�ಗಳು ಆತನ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನು ತನನ್
ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. 19:6 �ೂೕ��. �ೕವರ �ಂ�ಾನವನುನ್ ಈ
ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ 40 �ಾ� ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾ��. �ಾವ� ಇದನುನ್ ಪರ್ಕಟ� ಪ�ಸತ್ಕದ �ೕಂದರ್
�ಷಯ�ಂದು ಕ�ಯಬಹದು. 3
4:3 “ಮು�ಲು�ಲುಲ್”– �ೕವರ ಮ�� ಮತುತ್ ನಂ�ಗ�ತ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ಆ�
9:13-16; ���ಕ್ೕಲ 1:28).

“ಕ�ಣ್� �ಾಣುವ�ದು”– ಆ�ಮ್ೕಕ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ (�ಾರ) �ೕವರನುನ್ �ಾರೂ ಕಂ�ಲಲ್
(�ೕ�ಾನ 1:18; 1 �� 6:16). �ೕ�ಾನನು ಆತನ �ೖಭವದ ದೃಷಯ್ವ� ಅಮೂಲಯ್
ರತನ್ಗಳ�ಲ್ ಪರ್�ಫ�ಸುವದನುನ್ �ಾತರ್ ಕಂಡನು. ಇ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತ�ಸ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್
ಪದ ಸೂಯರ್�ಾಮತ್ಮ� (ಪದಮ್�ಾಗ) ವಜರ್ದಂ� �ಾರದಶರ್ಕ�ಾ�ರುವದನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್� (2:11). �ಾ�ರ್ಸ್ ಕಲುಲ್ (ಮಂದ�ಂ�ನ ಕಲುಲ್) �ಂ�ಾ�ರುತತ್�. 4
4:4 “��ಯರು”– ವಚನಗಳು 9-11; 5:5,8-10; 7:11-14; 11:16; 14:3; 19:4.
ಅವರು �ಾ�ಾರಣ �ೕವದೂತರು (7:11) ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೕವಜನರು
(5:8-10; 7:9-11,13,14; 19:4-7) ಇವ�ಬಬ್��ಂತಲೂ �ೕ��ಾ�ದದ್�ಂದು
�ೂೕರುತತ್�. ಆದ� ಅವರು ಒಂದು �ೕ� ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನದ�ಲ್ದದ್ ��ೕಷ

�ೕವದೂತ�ಾ�ರಬಹುದು (ಎ� 1:21; 3:10; �ೂ�ೂ 1:16; 2:10 �ೂೕ���).
ಇವರು �ೕ�ಾನನು ಅ�ಲ್� �ೕರುವ ಮುಂ��ೕ, ಮತುತ್ ಏಳ�ಯ ತುತೂ�ಯು
ಊದಲಪ್ಡುವ

ಮುಂ��ೕ,

ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್

ಆಳು�ತ್ರುವ

ಮತುತ್

ಈ�ಾಗ�

ಪರ್�ಫಲವನುನ್ ಪ�ದ ಸ�ಯನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್� ಎನುನ್ವ�ದು ಅಸಂಭವ�ಂದು ಈ
�ಪಪ್�ಗಳ �ೕಖಕ�� �ೂೕರುತತ್� (11:15-18; 1 �ೂ�ಂಥ 15:52). 7:9 ರ�ಲ್
ರ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಜನರು �ಂ�ಾಸನದ �ೕ� ಕು��ಲಲ್ ಆದ� “�ಂ�ಾಸನದ ಮುಂ�
�ಂ�ದದ್ರು”. ಮತುತ್ ಕು��ಾ�ಾತನ ಮದು�ಯು ನ�ಯುವದ�ಕ್ ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ
ಅಥ�ಾ �ರ್ಸತ್ನ ಮದಲ��ತ್�ಾದ ಸ�ಯು ಪರ�ೂೕಕದ �ಂ�ಾಸನದ �ೕ�
ಕು�ತು�ೂಳಳ್ಲು (19:7-8)

ಅಥ�ಾ �ರ್ಸತ್ನು �ಾನು �ಂ�ರು� ಬಂದು ತನನ್

�ಂ�ಾಸನವ�ನ್ೕರುವ ಮುಂ��ೕ �ಾಧಯ್�ಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸಬಹು�ೂೕ ? 5
4:5 “�ಂಚುಗಳೂ…ಗುಡುಗುಗಳೂ”– 8:5; 11:19; 16:18. ��ೕ 19:16-19;
1 ಸಮು 2:20; �ೕಬ 36:29-30; �ೕತರ್� 18:12-13; 29:3; 77:18 �ೂೕ���.

“ಏಳು ಆತಮ್ಗಳು”– 1:4.

6

4:6 “�ಾ�ನ ಸಮುದರ್”– 15:2. 2 ಪ�ವರ್ 4:2,6,10 �ೂೕ���. ಸ�ೂ�ೕನನ
�ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್ “ಸಮುದರ್ವ�” �ಾಜಕರು �ೂ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ಸಥ್ಳ�ಾ�ತುತ್.
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಒಂದು �ೕ�ಾಲಯ�� – 7:15; 11:19; 14:15,17. ಆದ� ಆ
“ಸಮದರ್ದ�ಲ್” �ಾ�ಗೂ �ೂ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� ಅ�ಲ್ರುವ
ಎ�ಾಲ್ ಜನರು ತಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಪಗ�ಂದ ಮತುತ್ ಅಪ�ತರ್��ಂದ ಈ�ಾಗ�ೕ
�ೂ�ಯಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� (1:5; �ೕ�ಾನ 1:9; ಇ�ರ್ 10:19-20). ಆದದ್�ಂದ
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ “ಸಮುದರ್ವ�” –ಘನ�ಥ್�ಯ�ಲ್�.

“�ಾಲುಕ್ �ೕ�ಗಳು”– ���ಕ್ೕಲ 1:5-14; 10:20; ��ಾಯ 6:2-3 �ೂೕ���.
ಆ� 3:24 ಸಹ �ೂೕ��. ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಈ “�ೕ�ಗಳು” �ರೂ�ಯರು ಮತುತ್
��ಾ�ಯ�� �ೂೕಲು�ಾತ್�. ಇದರ ಬ�ಗ್ ಊ�ಾ��ೕಹಗ��, ಆದ� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್
ಅವ� ಸ�ಯನುನ್ ಪರ್���ಸುತತ್� ಎಂಬುದ�ಕ್ �ಾವ ಪ��ಾ�ಗ�ಲಲ್. ಈ �ೕ�ನ
ವಚನಗಳು ಅಂತಹ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ�ಕ್ ಸಮಂಜಸ�ಾ�ಲಲ್.

“ತುಂ�ಾ ಕಣುಣ್ಗ�ದದ್ವ�”– ���ಕ್ೕಲ 1:18; 10:12 �ೂೕ��. ಬಹುಶಃ ಅ�ಕ�ಾದ
ಬು�ದ್ಶ�ತ್ಯ ಮತುತ್ ��ಚ್ನ �ಾಗರೂಕ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡು�ತ್ರಬಹುದು. 7
4:7 “�ಂಹ…ಗರುಡಪ�”– ���ಕ್ೕಲ 1:10 �ೂೕ��. 8
4:8 “ಆರು ��ಕ್ಗಳು… ಪ�ಶುದಧ್, ಪ�ಶುದಧ್, ಪ�ಶುದಧ್”– ��ಾಯ 6:2-3.

“ಬರ�ರುವ”– 1:4. 9
4:9 “ಪರ್�ಾವ �ಾನ ಕೃತ�ಾ�ಾಸುತ್�”– 5:12-13. ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗಳು
ಅವರು ಪರ�ೂೕಕ�ೂಂ�� �ಾಮರಸಯ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್� ಇದ�ನ್ೕ �ಾಡ�ೕ�ಾ�� ಮತುತ್
�ಾಡು�ಾತ್� (1:6; �ೕ�ಾನ 5:23; �ೂೕ�ಾ 11:36; 16:27; 1 �ೂ�ಂಥ 6:20;
10:31; ಎ� 1:12; 5:20; 1 �ಸ 5:18; 1 �� 1:7; 6:16; ಇ�ರ್ 13:15).

“ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವನು”– 1:18. 10
4:10 “ತಮಮ್ ��ೕಟಗಳನುನ್ �ಂ�ಾಸನದ ಮುಂ� �ಾ�”– ಅವರ �ಂ�ಾಸನ�ಕ್ರುವ
ಅ��ಾರ ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯು ಸ��ೕರ್ಚಚ್ ಅ��ಾ��ಾದ �ೕವ�ಂದ ಬರುತತ್�ಂದು ಅವರು
�ನಯ�ಂದ ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. 11
4:11 ಈ ಬರ್�ಾಮ್ಂಡದ ಸೃ�ಟ್ಕತರ್�ಂದು ಅವರು ಆತನನುನ್ �ೂತ್ೕ�ರ್ಸು�ತ್�ಾದ್�
(10:6; ಆ� 1:1; �ೕಬ 38:4-7; �ೕತರ್� 19:1; ��ಾಯ 40:25-26; ಅ��
14:15; 17:24-28; �ೂೕ�ಾ 11:36).

“�ನನ್

�ತತ್�ಂದ�ೕ”–

ಅಥ�ಾ

“�ನನ್

�ತತ್ದಂ�”

–

�ರ್ೕಕ್

�ಾ��ಂದ

�ಾ�ಾಂತರ�ೂಂಡ “ಸಂ�ೂೕಷ” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ �ಾ�ಾರಣ�ಾ� “�ತತ್” ಅಥ�ಾ “ಆ�”
ಎಂಬು�ಾ� �ಾ�ಾಂತ�ಸ�ಾ��.
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5:1 “�ಂ�ಾಸನದ �ೕ� ಕು��ರು�ಾತನು”– ತಂ��ಾದ �ೕವರು.

“ಸುರು�”– �ಾಗದದ ಸುರು�ಯಂ� ಸು�ತ್ರುವ ಬ�ಯುವ ವಸುತ್. �ಹೂದಯ್ರು ತಮಮ್
ಸ�ಾಮಂ�ರಗಳ�ಲ್ ಸುರು�ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು – ಲೂಕ 4:17; ಇ�ರ್

10:7.

“ಏಳು ಮು�ರ್ಗಳು”– ಅಂದ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಸುರ�ತ�ಾ��, ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಮುಚಚ್�ಾ��. 2
5:2 “�ೕವದೂತನು”– ಪರ�ೂೕಕದ �ೕದೂತರ �ಷಯ�ಾ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ 80
ಉ�ಲ್ೕಖಗಳ�ಲ್ ಒಂದು.

“�ಾವನು �ೕಗಯ್ನು”– ಈ ಮು�ರ್ಗಳನುನ್ ಒ�ಯಲು ಮತುತ್ ��ಚ್ ಅದರ�ಲ್ರುವ
�ಷಯವನುನ್ �ೂೕಡಲು �ೕ�ಾದ ಶ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಬಲವಲಲ್ ಆದ� �ೕಗಯ್�. 3
5:3 “�ಾವನೂ ಅಲಲ್”– ಅಬರ್�ಾಮನಲಲ್, �ೕವರ �ನ್ೕ�ತನು; �ೕ�ಯಲಲ್,
ಪರ್ಬಲ�ಾದ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ �ೂಟಟ್ವನು, �ಾ�ದನಲಲ್, ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಅರಸನು,
�ಾವ ಪರ್�ಾ�ಗಳಲಲ್, �ಾವ ��ಯರಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಬದುಕುವ
�ಾರ್�
ಅಥ�ಾ
�ೕವದೂತರಲಲ್.
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವವರು
ಮತುತ್
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವವರು ಮತುತ್ �ಶವ್�ಲಲ್�ಯ�ಲ್ರುವ ಎಲಲ್ರೂ ಆ ಸುರು�ಯನುನ್
ಒ�ಯುವ �ೕಗಯ್� ತಮ� ಇಲಲ್�ಂದು ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತು. ಆ ಸುರು�ಯನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಂ�ಾಸನದ ಬ�� �ೂೕಗಲು �ಾ�ಗೂ �ೖಯರ್�ರ�ಲಲ್. 4
5:4 ಆ ಸುರು�ಯ�ಲ್ ಮುಖಯ್�ಾದ�ದ್ೕ�ೂೕ ಇ� ಎಂದು �ೕ�ಾನನು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
ಅ�ತು�ೂಂಡನು ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್ರುವದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾ�ೂ�ದನು. 5
5:5 “ಯೂದ ಕುಲದ �ಂಹ”– �ರ್ಸತ್ನ ��ೂೕ�ಾ�. ಆ� 49:8-10 �ೂೕ���. ಆತನ
�ೂ�ತನವನುನ್, �ಾ�ೕದನ �ಂ�ಾಸನ�ಕ್ ಆತನ ಹ�ಕ್ನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುತತ್� (ಲೂಕ
1:32-33).

“�ಾ�ೕದನ ಅಂಕುರದವನು”– ��ಾಯ 11:10; 53:2; �ೂೕ�ಾ 15:12 �ೂೕ��.
(ಇಷಯನು �ಾ�ೕದನ ತಂ�).

“ಜಯ�ೂಂ�ದನು”–�ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ ಅ�ೕ �ರ್�ಾ ಪದ 3:21 ರ�ಲ್�.
“ಸುರು�ಯನೂನ್ ಅದರ ಏಳು ಮು�ರ್ಗಳನೂನ್ �ಚುಚ್ವದ�ಕ್ ಜಯ�ೂಂ�ದನು”–
�ಾಕಂದ� ಆತನು ತನನ್ �ೕಗಯ್�ಯನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್��ಾದ್� (ವ.9). 6
5:6 “�ಂ�ಾಸನದ ಮಧಯ್ದ�ಲ್”– �ಶವ್ದ �ಾವರ್�ೌಮತವ್ದ ಆ�ವ್�ಯ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ

�ೕಸುವ� �ೕಂದರ್ದ�ಲ್�ಾದ್�. ಆತ�� ಇ�ೕ ಭೂಮಂಡಲದ �ೕ� ಅ��ಾರ�� (1:5;
ಮ�ಾತ್ಯ 28:18; �ೕ�ಾನ 17:2).

“ಕು�”– ವ.5 ದ�ಲ್ರುವ �ಾಜ �ಂಹನು ಕು��ಾ�ಾತನೂ ಆ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ
1:29,36). �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸಲು ಒಂದು ��ಹ್ಯು �ಾಲದು.

“�ೂಯಯ್ಲಪ್ಟಟ್ವನು”– ��ಾಯ 53:7-8; ಮ�ಾತ್ಯ 27:35,50; �ೕ�ಾನ
20:25-27; ಅ�� 2:23; 3:15. “�ಾ� �ಾ���ೂಂಡನು” ಎಂಬ ಪದಗಳು ಆತನ
�ಾಯದ

ಗುರುತುಗಳು �ಾ�ಸುವ�ದನುನ್
�ೂೕ���.

ಸೂ�ಸುತತ್�.

�ೕ�ಾನ 20:25-27

“ಏಳು �ೂಂಬುಗಳು”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೂಂಬುಗಳು �ಲವ� �ಾ� ಶ�ತ್ಯ,
�ಾಮಥಯ್ರ್ದ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾರದ ಪರ್�ೕಕ�ಾ�ತುತ್ (ಧ�ೕರ್ 33:17; �ೕತರ್� 89:17;
�ಕಯರ್ 1:18-19). �ರ್ಸತ್ನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಈ ಏಳು �ೂಂಬುಗಳು
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಕು�ಮ�ಯು ಅಕಷ್ರಶಃ ಬಹಳ ಬಲ�ೕನ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅ��ಾರ ಮತುತ್
ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್. ಆದ� ಈ ಕು��ಾ�ಾತನು �ಂಹವ� ಆ��ಾದ್�.

“ಏಳು ಕಣುಣ್ಗಳು”– �ಕಯರ್ 4:7.
“ಏಳು ಆತಮ್ಗಳು”– 1:4 ರ �ಪಪ್�. ಆ ಏಳು ಆತಮ್ಗಳು ಎರಡು ಕ�ಯ�ಲ್, �ೕವರ
�ಂ�ಾಸನದ ಮುಂ�

ಇ� (4:5)

�ೕವ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ,

ಒಂ�ೕ

ಮತುತ್

ಭೂ�ೂೕ��ಲ್�ಯ�ಲ್ಯೂ

ಸಮಯದ�ಲ್

ಒಂದ�ಕ್ಂತಲೂ

ಇ�.
�ಚುಚ್

ಸಥ್ಳದ�ಲ್ರಬಹುದು. �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಆ “ಏಳು ಆತಮ್ಗ��” – ಅಂದ�, ಆತನ�ಲ್
�ೕವ�ಾತಮ್ನು ಸಂಪ�ಣರ್ ಪರ್�ಾಣದ�ಲ್�ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 3:34). �ೕವ�ಾತಮ್ನು
�ರ್ಸತ್ನ ಆತಮ್�ೕ ಆ��ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 8:9.

7

5:7 ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇದು ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಒಂದು ಘಟ�. ಸುರು�ಯನುನ್ �ಚಚ್ಲು
�ೕಗಯ್ ವಯ್�ತ್ಯು �ಕಕ್ದ �ಾರಣ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೌನವ� ಆವ��ತು. ಏನು
ನ�ಯುತತ್�ಂದು �ೂೕಡಲು ಇ�ೕ �ೂೕಕ�ೕ �ಾಯು�ತ್�. ಆಗ ಕು��ಾ�ಾತನು, �ಾದು
ಮತುತ್ �ೕನ�ಾದವನು, ಪ�ಣರ್ ಭರವಸ�ಂದ ಪರ್�ಾಶ�ಾನ�ಾ� �ೂ�ಯು�ತ್ರುವ

�ಂ�ಾಸನರೂಢ�ಾದ ಸವರ್ಶಕತ್ನ ಬ� ಬಂದನು ಮತುತ್ ಆ ಸುರು�ಯನುನ್ ಆತನ
ಬಲ�ೖ�ಂದ ��ದು�ೂಂಡನು. ತಕಷ್ಣ�ೕ ಪರ�ೂೕಕವ� �ೂತ್ೕತರ್ಗ�ಂದ ತುಂ�ತು. 8
5:8 “ಯಜಞ್ದ ಕು��ಾ�ಾತನ �ಾದ�ಕ್ �ದದ್ರು”– ಇದು ಆ�ಾಧ�ಯ �ಾವ��ಾ��.
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್, ತಂ��ಾದ �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್, �ೕಸುವನುನ್ ಆ�ಾ��ದರು
(ಇ�ರ್ 1:6). �ೕಸುವ� �ೕವರ ಅವ�ಾರ�ಾ�ರ�ದದ್�, �ೕವರ �ೖ�ಕ ಸವ್�ಾವನುನ್
ಹಂ��ೂಳಳ್�ದದ್�ಲ್ ಇದು �ಾಧಯ್�ಾಗು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಸತಯ್�ೕದದುದದ್ಕೂಕ್ ಆತನನನ್ಲಲ್�
�ೕ��ಾವ�ದ�ಾನ್ಗ�ೕ ಅಥ�ಾ �ಾರ�ನ್ೕ ಆಗ�ೕ ಆ�ಾ�ಸುವ�ದನುನ್ ��ೕ�ಸು�ಾತ್�.
��ೕ 20:3-5; ಧ�ೕರ್ 6:13; ಮ�ಾತ್ಯ 4:10 �ೂೕ��. ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
ಅ�ೕಕರು ಕ�ಯದ �ಷಯವನುನ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವವರು ��ದು�ೂಂ��ಾದ್� –
�ೕ�ಾನ 5:23 ರ ಸತಯ್ವನುನ್ (���ಪ್ 2:6 ರ�ಲ್ರುವ ಮತುತ್ ಇತರ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ರುವ
�ರ್ಸತ್ನ �ೖವತವ್ವನುನ್ �ೂೕ��).

“�ೕ�”– 14:2; 15:2
“ಧೂಪ”– ��ೕ 30:1,7,34-38; �ೕತರ್� 141:2.
“�ಾರ್ಥರ್�”– ಆತನ ಜನರ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು �ೕವ�� ಸುಗಂಧ�ಾಸ��ಾ�� ಮತುತ್
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ಟಟ್ಲಪ್�ಟ್ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ೕವ�� ಅ�ರ್ಸು�ಾತ್�
(8:3). ಆ ಮು�ರ್ �ಾ�ರುವ ಏಳು ಪ�ಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತ�ಯುವ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ಾವ��ೂೕ
ಒಂದು ಮುಖಯ್ �ಾರಣ�ರುವದ�ಂದ ಅವರನುನ್ ಇ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾ��. 9
5:9 “�ೂಸ �ಾಡು”– 14:3; �ೕತರ್� 33:3; 40:3; 96:1; 144:9; 149:1;
��ಾಯ 42:10.

“�ೕಗಯ್�ೕ �ೕನು ಯ�ಾ�ರ್ತ�ಾ��ದ್”– ಸುರು�ಯನುನ್ �ಚುಚ್ವದ�ಕ್ ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸುವ� �ಾತರ್ �ೕಗಯ್�ಾ��ಾದ್�ಂದು �ೂೕ��. �ಾಕಂದ� ಆತನು ನಮಮ್
�ಾಪಗಳನುನ್ ಕಷ್�ಸಲು ರಕತ್ಬ��ಾ� ತನನ್�ನ್ೕ ಅ�ರ್�ದನು. 1:5; ಮ�ಾತ್ಯ 26:28
�ೂೕ��. ಎಂದೂ ಈ �ೕ��ಾ� �ಾರು ಸಹ �ಾಡ�ಲಲ್ (ಇ�ರ್ 10:4 �ಪಪ್�ಯನುನ್
�ೂೕ��).

“���ದನು”– ಇದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�ಯೂ ಸತಯ್�ಾ�� �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಜನರನುನ್

���ದನು – ಗ�ಾ 3:13; 4:5; ಎ� 1:17. ಆದ� ಇ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಮೂಲ ಅಥರ್
“�ೂಂಡು�ೂಂಡನು” ಅಥ�ಾ “ಖ�ೕ��ದನು”. ಅ�� 20:28; 1 �ೂ�ಂಥ 6:20.

“ನಮ�”– �ಲವ� �ರ್ೕಕ್ ಹಸತ್ಪರ್�ಗಳ�ಲ್ (ಸು�ಾ�ಾರ್ ಪಂ�ತರು ಉತತ್ಮ�ಾದ
ಹಸತ್ಪರ್� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸುವ) “�ಾವ�” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಇ�ಲ್ �ಾಣವ��ಲಲ್. NASB
�ಾ�ಾಂತರವ� “ಮನುಷಯ್ರು” ಎಂಬ ಪದ, ಮೂಲ ಪರ್�ಯ�ಲ್ ಇದು ಇಲಲ್ ಎಂದು
ಸೂ�ಸಲು ಓ� ಅಕಷ್ರದ�ಲ್ ಬ�ದರು. �ೕ� �ಾ�ಾಂತರ�ಾರರು “�ಲವ�” ಎಂಬ ಪದವನುನ್
ಓ� ಅಕಷ್ರದ�ಲ್ ಬಳಸಲು ಇ�ಚ್�ದರು. �ೕ�ಾನನು ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ “ನಮ�” ಎಂದು
ಬ��ರುವ��ೕ�ಾದ�, ಅದರ ಅಥರ್ ��ಯರು (ಮತುತ್ �ೕ�ಸುವ �ಾರ್�ಗಳು), ಇತರ
ಪ��ಾ�ಗಳು ಇದನುನ್ �ಾಡುವ �ಾಧಯ್� ಇಲಲ್, ಇವರು �ಡುಗ� �ೂಂ�ದ ಮನುಷಯ್ರು
(4:4 ರ �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��). ಇದು �ಾ�ದದ್ರೂ ಸಹ, ಈ ದಶರ್ನದ ಸಮಯದ�ಲ್
��ಾವ್�ಗಳ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನವ� ಆಗ�ೕ ನ��ತುತ್ ಎಂದು ಅ�ೖರ್ಸುವ�ಲಲ್; ಅವರು ಸತುತ್
ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂೕದ ��ಾವ್�ಗಳ ಆತಮ್ಗಳ ಪರ್���ಗ�ಾ�ದ್ರಬಹುದು (2 �ೂ�ಂಥ 5:8;
���ಪ್ 1:23; ಇ�ರ್ 12:22-24).

“ಸಕಲ ಕುಲ �ಾ�...ಜ�ಾಂಗಗಳು”– 7:9; ಮ�ಾತ್ಯ 28:19; �ಾಕರ್ 16:15; ಲೂಕ
24:27. �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗದವ��ಾ�� ಮತುತ್ ಎಲಲ್ರ�ಲ್ಯೂ
ಫಲವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. 10
5:10 “�ಾಜರ�ಾನ್�ಯೂ �ಾಜಕರ�ಾನ್�ಯೂ �ಾ��; ಅವರು ಭೂ�ಯ �ೕ�

ಆಳುವರು”– �ಲವ� �ರ್ೕಕ್ ಹಸತ್ಪರ್�ಯ ಪರ್�ಾರ�ಾ� “ಅವರನುನ್ ನಮಮ್ �ೕವ��

�ಾಜರ�ಾನ್�ಯೂ ಮತುತ್ �ಾಜಕರ�ಾನ್�ಯೂ �ಾ�ದನು ಮತುತ್ ಅವರು ಆಳುವರು”
–ಎಂಬು�ಾ��.

“ಭೂ�ಯ �ೕ�”– 3:21; 20:4,6; 2 �� 2:12; ಮ�ಾತ್ಯ 19:28; ಲೂಕ
22:29-30.
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5:12 “ವ�ತ�ಾದ”– ವ.9. �ಾ�ಗ��ಾ� �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ದುದ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಆತನನುನ್
ಸುತ್�ಸಲು ಒಂದು ಮಹ�ಾತ್ದ �ಷಯ�ಾ��.

“�ಾಮಥಯ್ರ್…�ೂತ್ೕತರ್”– 4:11; 5:12; �ೕ�ಾನ 5:23 �ೂೕ���. ತಂ��ಾದ
�ೕವ�� ಸ�ಲ್ಸುವ ಸುತ್�ಘನ�ಾನಗ�� �ೕಸುವ� ಕೂಡ �ೕಗಯ್�ಾ��ಾದ್�. 13-14
5:13-14 ಈ ಜಗ�ತ್ನ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಗಳ ಸುತ್� �ೂತ್ೕತರ್ಗ�� ತಂ��ಾದ
�ೕವ�ೂಂ�� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� ಸ�ಾನ�ಾ� �ೕಗಯ್�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಮ�ೂತ್�ಮ್
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��. ಈ �ಾಕಯ್ �ಾಗದ�ಲ್ �ಾರ್ಥ�ಕ ವಯ್�ಾಯ್ಸವ� ಆ�ಾಮನ ಮೂಲ �ಾಪ
ಮತುತ್ �ೕವರ ಕೃ�ಯ ನಡು�ನ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ��. ಉ�ದ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಸರಳ�ಾ�
�ೕ�ರುವಂ� ಆ�ಾಮನ �ಾಪದ ಪರ್�ಫಲ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ� “ಅ�ೕಕ” ಎಂಬ ಪದವ�
ಎ�ಾಲ್ ವಯ್�ತ್ಗಳನೂನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅ�ಟ್ೕ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಉ�ದ �ಾಕಯ್ದ�ಲ್ “ಅ�ೕಕ”
ಎಂಬ ಪದವ� ಕೃ�ಯ ಮೂಲಕ ರ�ಸಲಪ್ಟುಟ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂ� �ರ್ಸತ್ನ
ನಂ��ಯ�ಲ್ರುವವರನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಏ�ೕನ್ �ೂೕಟದ�ಲ್ ಆ�ಾಮನು �ಾ�ದ
�ಾಪ�ಂ�ಾ� ಎಲಲ್ರೂ �ಾಯು�ಾತ್�. ಅ�ೕಕ-ಬಹುಜನರ ಗುಂಪ�- �ೕವರ ಕೃ��ಂದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾರ್ಯ�ಚ್ತತ್ದ ಮೂಲಕ ರ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� ಅವರು ಆತನನುನ್ ನಂ��ಾಗ
ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಆತನ �ೕ� ನಂ����ಾಟ್ಗ ಅವ�� ರಕಷ್��ಾ�ತು.
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6:1

“ಏಳು ಮು�ರ್ಗಳು”– ಸುರು�ಗಳು (5:1) �ಾವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮು�ರ್

�ಾಕಲಪ್�ಟ್�ತ್ಂದ� ಮು�ರ್ಯನುನ್ ಒ��ಾಗ ಸುರು�ಯ ಒ�ದ �ಾಗವ�
��ಚ್�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಆ ಸುರು�ಯ�ಲ್ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ ಮುಂ�ನ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು ಇತುತ್.
�ೕ�ಾನನು �ಚಚ್ಲಪ್ಡ�ೕ�ಂದು �ಾ�ೂ�ಯು�ತ್ದದ್ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಚಚ್�ಾಗ
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಮ�ಾ ಸಂ�ೂೕಷವ� ಮತುತ್ ಸುತ್� �ೂತ್ೕತರ್ಗಳು ಉಂ�ಾಗುವಂ�
�ಾ�ದ ಸುರು�ಗಳು ಈಗ ನಮಮ್ ಮುಂ� ತ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ಯೂದರ�ಲ್ ಆ�ತ್ಯ ��ರ್�
ಪತರ್ಗಳು ಮು�ರ್ �ಾಕಲಪ್ಟಟ್ �ಾಖ�ಗ�ಾ�ದದ್ವ� (�� 32:9-14 �ೂೕ��), ಮತುತ್
ಮು�ರ್ �ಾಕಲಪ್ಟಟ್ ಸುರು�ಗಳು ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್ �ರ್ಸತ್ನ ��ರ್�ಯ ಪತರ್�ಾ��, ಆತನು
ಅದನುನ್

�ಾವ್�ೕನ

ಪ���ೂಳುಳ್ವದಕ್ಕೂ

ಮತುತ್

ಅದನುನ್

ಆಳುವ�ದಕೂಕ್

�ೕಗಯ್�ಾ��ಾದ್� (�ಾಜಕ 25:24-31; ರೂತಳು 2:20; �� 32:11). ಈ ಯುಗದ
ಅಂತಯ್ದ�ಲ್, ಆತನು ತನನ್ ಆ�ತ್, ತನನ್ �ಾವ್ಸತ್ಯ್ವನುನ್ ಪ�ಯಲು �ಂ�ರುಗು�ಾತ್�
(ಮ�ಾತ್ಯ 21:38; ಇ�ರ್ 1:2,13; 10:13),ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ತನನ್ ಜನ�ೂಂ��

ಹಂ��ೂಳುಳ್ವನು (�ೂೕ�ಾ 8:17). ಅ�ಾಯ್ಯ 19 ಮತುತ್ 20 ರ�ಲ್ರುವದನುನ್ ಈ
�ರ್ಸತ್ನು �ಾಡು�ಾತ್�. ಈ �ಾಯರ್ಗಳ ಅಂತಯ್ದ ಸವ್ಲಪ್ ಮುಂ�ತ�ಾ� ನ�ದ
ಘಟ�ಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಯ 6-18 ರ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ��. ಮು�ರ್ಗಳು, ತುತೂ�ಗಳು ಮತುತ್
�ಾ�ರ್ಗಳು ಇ�ಲಲ್ವ� ಬರುವಂತಹ �ಾಶನಗಳನುನ್ ಸೂ��ದರೂ �ಡುಗ�ಯ �ರ್ಸತ್ನು ಈ
ಎ�ಾಲ್ ಘಟ�ಗಳ �ೕಲವ್�ಾರಕ�ಂಬುದನುನ್ �ಾವ� ಮ�ಯ�ಾರದು.

“ಬಂದು �ೂೕಡು”– ವಚಗಳು 3,5,7. ಆ ಸುರು�ಯ�ಲ್ದದ್ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಲು
�ೕ�ಾನ�� ಅನುಮ� ��ಕ್ತು ( ಮತುತ್ ನಮಗೂ ಸಹ). 2
6:2 “�� ಕುದು�”– �ರ್ಸತ್ನು ಸಹ “�� ಕುದು�ಯ” –�ೕ� ಬರು�ಾತ್� (19:11),
ಆದ� ಆತನು ಬರುವ�ದು ಈ ಘಟ�ಗಳ ನಂತರ, ಎ�ಾಲ್ ಮು�ರ್ಗಳು ��ದ �ೕ�. ಈ ��
ಕುದು� �ೕ�ರುವವನು ಬರು�ಾಗ �ರ್ಸತ್ನು ಇನುನ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಮು�ರ್ಗಳನುನ್
��ಯು�ತ್�ಾದ್�. �� ಬಣಣ್ವ� ಒಂದು �ೕ� �ಾ�ೂೕ ಒಬಬ್ರು �ರ್ಸತ್ನ ಸಥ್ಳವನುನ್
��ದು�ೂಂಡು ಮತುತ್ ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ� ತನನ್ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾ�ಸಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ರುವದನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ರಬಹುದು. ಇದು �ೕ� �ಾರು ಅಲಲ್� ಆ ಮ�ಾ
ವಂಚಕ, �ರ್ಸತ್��ೂೕ��ಾ�ರಬಹು�ೂೕ? (ಅ�ಾಯ್ಯ 13).

“ಅದರ �ೕ� ಕು��ತ್ದದ್ವ��”– �ೕ� ಕುದು�ಗಳು ಮತುತ್ ಅದರ �ೕ� ಕು��ತ್ದದ್ವರು
(ಮತುತ್ �ೕ� ಎ�ಾಲ್ ಮು�ರ್ಗಳು ಮತುತ್ ತುತೂ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಗಳು) ಬರುವ
ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ �ಾಶನಗಳನುನ್ ಪರ್���ಸುತತ್�, ಇದು ಸಹ �ಾ��ೕ ಎಂದು
�ೂೕರುತತ್�.

“ಜ�ಸುವದ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ �ೂರಟನು”– ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್�ಕ್ ಈ ಭೂ�ಯನುನ್
ಜ�ಸುವದ�ಾಕ್� �ಾ�ೂೕ ಒಬಬ್ರು �ಶಚ್ಯ�ಾ� ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ�ಂದು ಇದ�ಂದ
��ಯುತತ್�. “ಜಯ�ಾ�” ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� ಅವನು ಸಫಲ�ಾಗುವನು. 13:7
�ೂೕ���. 3-4
6:3-4 ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಅ�ೕಕ ಯುದದ್ಗಳು ನ�ಯುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 24:6-8
�ೂೕ���). “ಭೂ��ಳ�ಂದ ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ ��ದು�ಡು” – ಸೂ�ಸುವ�ೕನಂದ�
ಇ�ೕ ಪರ್ಪಂಚವ� ಅ��ಾರವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವ �ೂೕ�ಾಟದ�ಲ್ರುವದು. 6
6:6 “ಒಂದು �ೕರು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಒಂದು �ೕಟ�� ಸಮ�ಾದ ಒಣ ಅಳ�ಯನುನ್

ಸೂ�ಸುತತ್�.

“ಒಂದು �ನದ ಕೂ�”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ “��ಾ�ಯ” – ಒಂದು �ನ �ಲಸ�ಕ್ �ಕಕ್ವ
ಕೂ� (ಮ�ಾತ್ಯ 20:2). ಇದು ಬರ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾ�ಾನಯ್ ಜನರ �ಥ್�ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 24:7). ಅವನ ಕೂ� ಎಲಲ್ವ� ಒಂದು �ೕರು �ೂೕ�
�ೂಂಡು�ೂಳಳ್ಲು �ೂೕದ� �ೕ� ಖಚುರ್ಗ�� ಏನು �ಾಡು�ಾತ್�? “ಎ�ಣ್ ಮತುತ್
�ೂೕ�” ಮೂಲಭೂತ ಅವಶಯ್ಕ�ಗ�ಲಲ್ದ �ಷಯಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಎಂ�ನಂ�
�ರ್ೕಮಂತರು ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ಾಕಷುಟ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್�. 8
6:8 “�ಾ�ಾಳ”– ಮ�ಾತ್ಯ 16:18; ಲೂಕ 16:23 �ಪಪ್� �ೂೕ��.

“ಭೂ�ಯ �ಾಲು �ಾಗ”– ಇದು ಭೂ�ಯ �ೌ�ೂೕ�ಕ �ಾಗವನುನ್ ಅಥ�ಾ
ಬಹು�ೕಕ, �ೂಲಲ್ಲಪ್ಟಟ್ ಜನಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ರಬಹುದು (8:7; 9:18
�ೂೕ���). ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಎಂದೂ ಕಂ�ರದ ಅಂಧ�ಾರದ ಶ�ತ್ಯು ಈ
ಭೂ�ಯ �ೕ� ಸ�ಲ�ೂಳುಳ್ತತ್�.

“ಕ�ತ್-�ಾಡುಮೃಗಗಳು”– ���ಕ್ೕಲ 14:21 ರ�ಲ್ ಇದನುನ್ �ೕವರ “�ಾಲುಕ್
�ೂೕರ�ಾದ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. ಈ �ೕಪ�ರ್ �ೂೕಕದ �ಲವ� ಜನರ
�ೕ� ಆ�ಾಗ್�ಗ್ ಬಂ��, ಆದ� ಇದ�ಕ್ಂತಲೂ �ೂೕರ�ಾದದದ್ನುನ್ ಈ ಯುಗದ
ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ �ಾವ� �ಾಣುವವ�ಾ��ದ್ೕ�. 9-11
6:9-11 ಈ ದೃಶಯ್ವ� �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರ �ಂ� ಮತುತ್ ರಕತ್�ಾ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�
ಮತುತ್ ಒಂದು �ೕ� “ಮ�ಾ ಸಂಕಟ” ಅಥ�ಾ “ಮ�ಾ �ಾತ�” ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್
�ಾಣಬಹುದು – 7:17; ಮ�ಾತ್ಯ 24:21.
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6:9 “ಯಜಞ್�ೕ�”– ��ೕ 27:1-8. �ರ್ಸತ್��ಾ� ರಕತ್�ಾ��ಾದವರು ತಮಮ್
�ೕ�ತವನುನ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್��ೂಂಡಂ� (���ಪ್ 2:17; 2 �� 4:6; �ಾಜಕ
1:5,11,15). 10
6:10 “ನಮಮ್ ರಕತ್�ಾಕ್� ಪರ್�ದಂಡ�”– ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾಗ �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು
ತಮಮ್ �ೖ�ಗಳ ಪರ್�ದಂಡ��ಾ� �ಾರ್�ರ್ಸ�ಾರದು. ಮ�ಾತ್ಯ 5:44; ಅ�� 7:60;

�ೂೕ�ಾ 12:14. ಆದ� ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತತ್� �ೕವರು ಈ
�ೂೕಕದ �ೕ� ಮು�ಯ್�ೕ�ಸುವನು – 2 �ಸ 2:6-9; �ೕತರ್� 94:1-3; ಧ�ೕರ್
32:35; �ೕವರ ಪರ್�ದಂಡ� ಎಂಬ �ಷಯದ �ಪಪ್��ಾ� ಸಂ�ಾಯ್ 31:1-3. ಆಗ ಸತುತ್
�ೂೕದವರ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶ�ಕ್ �ಾಮರಸಯ್�ಾ�ರುತತ್�. ಸತುತ್
�ೂೕದವ�� ಪರ್��ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರು �ಾರ್�ರ್ಸಬಹು�ಂಬುದನುನ್ ಗಮ��. 11
6:11 “�� �ಲುವಂ�ಗಳು”– 3:5,18; 4:4; 7:9,13; 19:14.

“ಸವ್ಲಪ್ �ಾಲ �ಶರ್���ೂ”– ಮ�ಾ ಸಂಕಟದ �ನಗಳು ಬಂ��, ಆದ� �ೕವರ
ಪರ್�ದಂಡ�ಯ �ನ ಬರ�ಲಲ್. ಆ �ನವ� ಬರುವ�ದನುನ್ ಮುಂ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್
�ೂೕಡು�ತ್ೕ� – 14:17-20; 15—16 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು; 19:11-15. 12-17
6:12-17 ಸೂಯರ್, ಚಂದರ್ ಮತುತ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳ ಬದ�ಾವ�ಗಳನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ 24:29
�ೂಂ�� �ೂೕ���. ಈ ಘಟ�ಗಳು “ಮ�ಾ ಸಂಕಟ” ಮು�ದ ನಂತರ �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾತ್ಯ
24:21 ರ�ಲ್ �ೕ�ದಂ� ಸಂಭ�ಸುವವ�. ಇದರ ಅಥರ್ ಮ�ಾಸಂಕಟದ �ನಗಳು �ದಲ
ಐದು ಮು�ರ್ಗಳನುನ್ ��ಯುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅಂದ� ಆರ�ಯ ಮು�ರ್ಯನುನ್ ��ಯುವ
ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂಭ�ಸುವ�ದು. ಆದ� ಸೂಯರ್, ಚಂದರ್ ಮತುತ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳ
ಬದ�ಾವ�ಗಳು “ಕತರ್ನ �ನದ” ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂಭ�ಸುವ�ದು. ಅ�� 2:19-20
�ೂೕ��. ಆದದ್�ಂದ ಕತರ್ನ �ನವ� ಮತುತ್ ಮ�ಾಸಂಕಟದ �ನವ� ಒಂ�ೕ ಅಲಲ್.
�ೂೕಕದ ಜನರ �ರುದದ್�ಾ� ಪರ್�ದಂಡ� – ವಚನಗಳು 10,16,17; 1 �ಸ 5:2-3; 1
�ೕತರ್ 3:10; ��ಾಯ 13:6-13. ಮ�ಾಸಂಕಟ ಎಂದ� ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್
�ೖ�ಾನನು ಮತುತ್ ದುಷಟ್ ಜನರು �ೕವರ ಜನರನುನ್ �ಂ�ಸುವ�ದು – 12:12; 13:7.
ಸೂಯರ್, ಚಂದರ್ ಮತುತ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳ�ಾಲ್ಗುವ ಬದ�ಾವ�ಗಳ ಸೂಚ�ಯು ಮ�ಾ ಸಂಕಟದ
�ನ ಮತುತ್ ಕತರ್ನ �ನವನುನ್ �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� �ೕಪರ್���. ಒಂದು ಈ ಸೂಚ�ಗಳ
ಮುಂ�ತ�ಾ� ಬರುತತ್�, ಇ�ೂನ್ಂದು ಅದರ ನಂತರ. ಇದನುನ್ �ೂೕಡುವ�ದು ಬಹಳ
ಮುಖಯ್. ಮ�ಾ ಸಂಕಟದ �ನ ಮತುತ್ ಕತರ್ನ �ನವ� �ಖರ�ಾ� ಅ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್
ನ�ಯತತ್�ಂದು ಮತುತ್ ಅ�ರಡೂ ಒಂ�ೕ ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸ�ಾರದು. �ೕವರು
�ೕಪರ್��ರುವ ಈ ಎರಡು �ಷಯಗಳು �ೂಂದಲ�ಕ್ೕಡು �ಾಡುತತ್�. ಈ ಎರಡು

ಅವ�ಗಳ ನಡು� ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಗುರು�ಸದವರು ಅಂತಯ್ ಸಮಯದ ಬ�ಗ್ ಆತನು ನಮ�
�ೕ�ದ �ಲವ� ಪರ್ಮುಖ �ಾ��ಯನುನ್ ಗಣ�� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲ್ �ಫಲ�ಾ��ಾದ್�.
ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ಪರ್ಕಟ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್ಯ�ಸು�ಾಗ ಅ��ಾಯರ್�ಾ�
ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�. 12
6:12 “ತಕಷ್ಣ”– ಅಕಷ್ರಶಃ “�ೂೕಡು”.

“ಭೂಕಂಪ”– ��ಾಯ 24:19-20; ಇ�ರ್ 12:26-28.
6:15-17 ��ಾಯ 2:9-21
�ಾ�ಾಡುತತ್�. 16

15-17

�ೂೕ�� ಇದು ಕತರ್ನ �ನದ ಬ�ಗ್ಯೂ

6:16 “�ೂೕಪ”– ಇದು �ಾಪದ ಮತುತ್ �ಾನ�ಾಂತರ ಪಡದವರ �ೕ� �ೕವರ
�ೕ�ಯುಳಳ್ �ೂೕಪ�ಾ��. ಸಂ�ಾಯ್ 25:3; ಧ�ೕರ್ 4:25; �ೕತರ್� 90:7-11;
�ೕ�ಾನ 3:36; �ೂೕ�ಾ 1:18; 2:5 �ಪಪ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. ಈ �ೂೕಪ�ಂದ�ೕ
�ೕವರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ರ�ಸು�ಾತ್� – 1 �ಸ 1:10; 5:9.

“ಯಜಞ್ದ ಕ��ಾ�ಾತನ �ೂೕಪ”– ಕು�ಮ�ಯು �ೌಮಯ್ ಮತುತ್ �ಾಧು �ಾರ್��ಾ��.
ಆದ� ಈ ಕು�ಮ�ಯು ಯೂದ ಕುಲದ �ಂಹ�ಾ�� (5:5). ಆತನು �ೌಮಯ್ವ�ಳಳ್ವನು
(ಮ�ಾತ್ಯ 11:29), ಆದ� �ೂೕಕವನುನ್ ಅದರ ದುಷಟ್ತವ್ಗ��ಾ� ��ಸಲು ಮ�ಾ
�ೌದರ್�ಂದ ಏಳುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕವರ �ೂೕಪವ� ಕತರ್ನ �ನದ �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ ಅದರ
ಸೂಚ�ಯ ನಂತರ, ಮ�ಾ ಸಂಕಟದ �ನಗಳು ಮು�ದನಂತರ ಬರುವದನುನ್ ಗಮ���.
ಪರ್ಕಟ� ಪ�ಸತ್ಕದ ನಮಮ್ �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನವ� ಸ��ಾ�ರ�ೕ�ಾದ� �ಾವ� ಇದನುನ್
�ೂೕಡುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾ��.

71-17
7:1-17 ಕು��ಾ�ಾತನು ಏಳ�ಯ ಮು�ರ್ಯನುನ್ ��ಯುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�
�ರೂಪ�ಯ�ಲ್ ��ಾಮ��. ಇ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನು ಆರ�ಯ ಮು�ರ್ಯು ��ಯು�ಾಗ ಆಗುವ
ಘಟ�ಗಳನುನ್ �ವ�ಸಲು ಸ�ಾಯ�ಾಗುವ �ಾ� �ೕ�ಾನ�� ದಶರ್ನಗಳನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್�. ಈ �ೕ�ಯ �ವರ�ಾತಮ್ಕ ದಶರ್ನಗಳನುನ್ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ �ೕ�

ಕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಕಂಡುಬರುತತ್� – 7:1-17; 10:1—11:14; 12:1—14:20;
17:1—19:11. ಇ�ಲ್ �ಾವ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ಾಣುವ��ೕ�ಂದ� ಮು�ರ್ಗಳು, ತುತೂ�ಗಳು
ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಗಳು ಮುಖಯ್ �ರೂಪ�ಯನುನ್ ಪ�ಪ�ಣರ್ ಕರ್ಮ ಮತುತ್ ಅನುಕರ್ಮದ�ಲ್
�ೕರ�ಾ� ಅಂತಯ್�ಕ್ �ೂಂ�ೂಯುಯ್ತತ್�. ಈ �ವರ�ಾತಮ್ಕ ದಶರ್ನಗಳನುನ್ ಉಪ�ಾಕಯ್
ಅಥ�ಾ ಆವರಣಗಳ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ��. ಇದು ಈ �ಪಪ್�ಯ �ೕಖಕನ
ದೃ�ಟ್�ೂೕನ�ಾ��. ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್ಂಸರು ಇದನುನ್ ಒಪ�ಪ್ವ�ಲಲ್. ಈ ಪರ್ಸುತ್ತ
�ಾಗದ�ಲ್ ಎರಡು ��ನನ್ ಜನರ ಗುಂಪನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�, ಒಂದು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್,
ಮ�ೂತ್ಂದು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್. �ದಲ�ಯ ಗುಂಪ� ��ಯುಳಳ್ ಸಂ�ಯ್�ಂದ ಕೂ��,
ಎರಡ�ಯ ಗುಂಪ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು ಎ�ಸ�ಾರದಷುಟ್ �ೂಡಡ್ ಗುಂ�ಾ��. �ದಲ�ಯ
ಗುಂಪ� ಆರು ಮು�ರ್ಗಳು ��ದ ನಂತರ ಆದ ಘಟ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ ಗುಂ�ಾ��.
ಎರಡ�ಯ ಗುಂಪ� �ದಲ ಐದು ಮು�ರ್ಗಳು ��ಯುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆದ ಘಟ�ಗ��
ಸಂಬಂ���ಾದ್��. �ದಲ ಗುಂ�ನವರು ಏಳ�ಯ ಮು�ರ್ಯು ತ�ದ ನಂತರ ಬರುವ
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�ಂದ ರ�ಸಲಪ್ಡ�ೕ�ಾ��. ಎರಡ�ಯ ಗುಂಪ� ಆರ�ಯ ಮು�ರ್ಯು
��ಯುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಇದದ್ “ಮ�ಾ ಸಂಕಟದ” �ನಗಳನುನ್ ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾ�
ಬಂ��ಾದ್�. 1
7:1 “ಚತು�ರ್ಕುಕ್ಗಳ �ಾ�”– ಇವ� �ಾ�ಗ�ಾದ ಮನುಷಯ್ರನುನ್ �ೕವರು ಕಳು��ದ
�ಾಶ�ಾಡುವ ಶ�ತ್ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �� 49:36-38.

2-3

7:2-3 ಇ�ಲ್ನ �ೕವರು ಮು�ರ್ಯು �ೕವರ �ಾ�ಕತವ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 2
�ೂ�ಂಥ 1:21-22; ಎ� 1:13. “ಹ�ಯ �ೕ�ರುವ” ಮು�ರ್ ಇ�ಲ್ ಬರುವ
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�ಂದ ಮತುತ್ �ಾಶನ�ಂದ ಅವರನುನ್ �ಾ�ಾಡುವದ�ಾಕ್� ಅವರನುನ್
ಗುರು�ಸುವ�ದು ಎಂದಥರ್. ���ಕ್ೕಲ 9:3-6. 4-8
7:4-8 “�ೕವರ �ೕವಕರು”(ವ.3) – ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕಶವ� ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್
�ೕವರ ಮು�ರ್�ಂದ ಮು�ರ್ಸಲಪ್ಡುವ�ದು. ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಕುಲದ ಸು�ಾರು ಮೂವತುತ್
ಪ�ಟ್ಗಳು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್�. ಎಲಲ್ರೂ ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ ಅಕಷ್ರಶಃ ಈ ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ರುವ
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು. ಈ ಒಂದು ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾತರ್ ಕುಲದ �ಸರುಗಳು ಅಕಷ್ರಶಃ
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರನುನ್ ಸೂ�ಸ�ದದ್� ಅದು ತುಂ�ಾ ��ತರ್��ಸುತತ್�. ಆ�ಾಗೂಯ್, ಇ�ಲ್

ಅವರು �ೕವಕ�ಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡು�ಾತ್��ೕ ಎಂಬುದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ಲಲ್ ಏ�ಂದ� ಅವರು
��ೕಷ�ಾದ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ಅವರನುನ್ �ಾ�ಾರಣ�ಾ�
��ಾವ್�ಗ�ಂದು ಗುರು�ಸು�ತ್��ೕ ಇದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ಲಲ್ (1:1; 2:20; 6:11; 10:7;
19:2; 22:3,6 �ೂೕ���. �ೂೕ�ಾ 6:16-18 �ೂೕ��). ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್
ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರು �ೕಶ�ಾ� �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್�ಾತ್�ಂದು �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ
ಮೂಲಕ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ��ಯುತತ್�. ಈಗ, �ಾಷ��ಾ�, ಅವರು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅವರ
��ಸ್ೕಯ�ಂದು ಅಪನಂ��ಯ�ಲ್ �ರಸಕ್�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಆದ� ಅದು ಬದ�ಾಗುತತ್�.
�ೂೕ�ಾ 11:11,25-32; �� 23:5-8; 31:31-37; 32:37-40; ���ಕ್ೕಲ
20:40-44; 37:21-28; �ಾ� 12:1; �ೂೕ�ೕಯ 3:4-5; �ಕಯರ್ 10:10-12;
12:9-14; 13:1,9. 144,000 ಎಂಬ ಸಂ�ಯ್ಯು (ವ.4) ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುವ �ಾ�ೕ�ಕ ಸಂ�ಯ್�ಾ�ರಬಹುದು. 144,000 ಅನುನ್ವದು 12 X 12 X
1000. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಹ�ನ್ರಡು ಎಂಬ ಸಂ�ಯ್ಯು ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುವ
ಸಂ�ಯ್�ಾ�� – ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಹ�ನ್ರಡು ಕುಲಗಳು, ಹ�ನ್ರಡು ಅ��ೕಸತ್ಲರು,
ಹ�ನ್ರಡು ��ಾಬ್�ಲುಗಳು ಮತುತ್ ಹ�ನ್ರಡು ಅ�ತ್�ಾರ ಮತುತ್ ಹ�ನ್ರಡು ತರಹದ
ಫಲಗಳು (21:12,14; 22:2). ಒಂದು �ೕ� ಒಂದು �ಾ�ರವ� 10 X 10 X 10 –
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ಘ�ಾಕೃ�ಯು ಸಂಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅಥ�ಾ 144,000 �ಾಕಷುಟ್ �ೂಡಡ್ ಆದ� �ೕ�ತ ಸಂ�ಯ್ಯ ಜನರನುನ್
ಸೂ�ಸಲು ಈ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಬಳ�ರಬಹುದು. ಅಥ�ಾ ಬಹುಶಃ, �ವಲರು �ೕ�ಸುವಂ�
ಅಕಷ್ರಶಃ ಇದು ಸಂ�ಯ್�ಾ�ರಬಹುದು. ಅ�ೕಕ ��ಹ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್
ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾವ� ತ�ಾವ್ತಮ್ಕ�ಾಗದಂ� ಎಚಚ್���ಂ�ರ�ೕಕು.
�ಲ���ಮ್ ಅವ� �ಲಸ �ಾಡುವ �ೕ�ಯಂ�, ��ಹ್ಗಳನುನ್ �ವ��ದ�, ಆಗ ಅವ�ಗಳ
ಅಥರ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. ಇಲಲ್�ದದ್�, ನಮಮ್ �ೕ��ಯ ಬ�ಗ್ �ಾವ�
ಎಚಚ್���ಂ�ರ�ೕಕು. ಆಗ “ಬಹುಶಃ”,

“ಒಂದು �ೕ�”,

“ಬಹು�ೕಕ” ಅಥ�ಾ

“ಇರಬಹುದು”, ಎಂಬ ಪದಗಳು ಇಂಥಹ ಪರ್ಕರಣ�ಕ್ ಸೂಕತ್ �ಾ� ಎಂದು �ೂೕರುತತ್�. 8
7:8 “�ೕ�ೕಫನು”– ಮನ�ಸ್ (ವ.6) �ೕ�ೕಫನ ಮಗ. ಎ�ಾರ್�ೕಮನು ಅವನ

ಇ�ೂನ್ಬಬ್ ಮಗ. ಈ ಕುಲದ ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಎ�ಾರ್�ೕಮನ ಕುಲದ �ಸರು
ಇಲಲ್�ರುವದ�ಂದ �ೕ�ೕಫನು ಎ�ಾರ್�ೕಮನನುನ್ ಪರ್���ಸ�ೕಕು. �ಾನ್ ಕುಲವ� ಈ
ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಇಲಲ್. 9
7:9 ಈ �ೂಡಡ್ ಜನಸಮೂಹವನುನ್ ವ.4 ರ�ಲ್ 144,000 ಎಂದು ವಯ್��ಕತ್�ಾ�
�ೂೕ�ಸ�ಾ��. ಅವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಕುಲದವರು; ಇವರು ಪರ್��ಂದು ಕುಲ ಮತುತ್
ಜ�ಾಂಗದವರು.

ಅವರು
ಅಸಂ�ಾಯ್ತ�ಾ��ಾದ್�.

ತುಲ�ಾತಮ್ಕ�ಾ�

ಕ��

ಸಂ�ಯ್ಯ�ಲ್�ಾದ್�;

ಇವರು

“ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗಕುಲ…�ಾ�ಗಳ�ಾನ್ಡುವರು”– 5:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6;
17:15.

ಈ

ಮೂ�ಗ�ಗೂ
�ೂೕ���.

ಯುಗದ

ಅಂತಯ್�ೂಳ�ಾ�

ತಲುಪ�ತತ್�ನುನ್ವ�ದ�ಕ್

ಇದು

ಸು�ಾ�ರ್ಯು

ಭೂ�ೂೕಕದ

ಎ�ಾಲ್

ಮ�ಾತ್ಯ

24:14

�ಾ��ಾ��.

“�ಂ�ಾಸನದ ಮುಂ�”– 4:2.
“��ೕ �ಲುವಂ�ಗಳು”– 6:11.
“ಖಜೂರ್ರದ ಗ�”– �ಾಜಕ 23:40; �ೕ�ಾನ 12:13 –

ಸಂ�ೂೕಷ ಪಡುವ

ಮತುತ್ �ೂತ್ೕತರ್ �ಾಡುವ ��ಹ್�ಾ��. 10
7:10 “ರಕಷ್�”– 19:1; �ೕತರ್� 3:8; 37:39; 62:1; ��ಾಯ 43:11; �ೂೕ�ೕಯ
13:4; �ೕನ 3:9; �ೂೕ�ಾ 1:16; ಎ� 2:8-9.

“ಕು��ಾ�ಾತ�ಗೂ”– 5:13; 14:4; 22:1-3. 11
7:11 “��ಯರು �ಾಲುಕ್ �ೕ�ಗಳು”– 4:4,6-8.

“ಅಡಡ್�ದದ್ರು”– 5:8. 12
7:12 5:12 �ೂೕ���.

“ಕೃತಜಞ್�ಾ ಸುತ್�”– �ಾಜಕ 7:12-13; �ೕತರ್� 7:17; 50:14-15; 56:12; ಎ�
5:20; 1 �ಸ 5:18.
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7:14 “ಮ�ಾ �ಂ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:21 �ೂೕ��. “ಆ” ಎಂಬ ಪದವ� ಇ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್

�ಾ�ಯ�ಲ್�, ಆದ� �ಾವ��ೂೕ ��ತರ್ �ಾರಣ�ಾಕ್� KJV �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ ಅದನುನ್
�ಟುಟ್��ಟ್�ಾದ್�. ಮ�ಾ �ಂ�ಯು “ಆ ಮ�ಾ �ಂ�” ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಈ
ಸಮಯವ� ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಬರುವ �ೂಂದ�ಗಳ ಅ�ಾ�ಾರಣ ಸಮಯ�ಾ��.
ಇದು ��ಾವ್�ಗಳು �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಎದು�ಸುವ ಕಷಟ್ಗಳಂ�ರುತತ್�
(�ೕ�ಾನ 16:33; ಅ�� 14:22; 1 �ಸ 3:3-4. �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ ಅ�ೕ ಪದವನುನ್
“ಮ�ಾ �ಂ�” ಎಂದು ಇ�ಲ್ ಪರ್ಕ 7:14 ರ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತ�ಸ�ಾ��. 1 �ೕತರ್ 4:12-13
�ೂೕ���). ಆದ� ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಬರುವ �ಂ�ಯು �ೂೕರ�ಾ�ಯೂ,
�ಾಯ್ಪಕ�ಾ�ಯೂ ಇರುತತ್� (13:7-8). “�ೂರ ಬರುವದು” –ಎಂದ� �ಾ�ಾಗು�ಾತ್�
ಎಂದು �ೕ�ಸಲು �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ಲಲ್. 13:7,15 ರ ಪರ್�ಾರ, ಅವರ ನಂ���ಾ�
ಮರಣದಂಡ� �ೂಂದುವ��ೕ ಅದರ ಮೂಲಕ �ೂರ ಬರುವ �ಾಗರ್�ಾ��.

“ಕು��ಾ�ಾತನ ರಕತ್ದ�ಲ್ ತಮಮ್ �ಲುವಂ�ಯನುನ್ �ೂ�ದು…”– ಇದು ಅವರ
ನಂ��ಯು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ೕ�� ಎಂದು ಸೂ�ಸುತತ್�. 1 �ೕ�ಾನ 1:7
�ೂೕ���. 15
7:15 “ಆತನ �ೕ��ಾ�ದರು”– 22:3 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳು ಭೂ�ೂೕಕ�ಂದ
ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂೕದ �ೕ� ಅವರ �ೕ�ಯು �ಂತು �ೂೕಗುವ�ಲಲ್.

“ಹಗ�ರುಳು”– ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅವರ �ೕ�ಯು ��ಾಚ್ಗುತತ್�, �ಾಕಂದ� ಅ�ಲ್
��ರ್ �ಾಡ�ೕ�ಾ�ಲಲ್.

“�ೕ�ಾಲಯ”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ �ೕ�ಾಲಯದ ಗಭರ್ಗು�, ಅ�ೕ
ಪ�ಶುದಧ್ ಸಥ್ಳ. ��ೕ 26:31-35; ಇ�ರ್ 9:3 �ೂೕ��. �ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್
��ಾವ್ಸಗಳ ಈ �ೕ�ಯು �ೂೕ�ಸುವ�ೕನಂದ� ಅವರು �ೕವರ �ಾಜಕರು (1:6; 1
�ೕತರ್ 2:9). ಅವರ �ೂತ್ೕತರ್ದ “ಯಜಞ್ಗಳು” ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ಅವರು �ೕ�ದ ನಂತರವ�
�ಂತು�ೂೕಗುವ�ಲಲ್.

“ಆತ�ೂನ್ಂ��
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್

�ಾ�ಸುವರು”–
�ೕ�ಸುವದನುನ್

ಬಹಳ
ಮತುತ್

ಹ�ತ್ರದ
ಅವ��

ಸಂಪಕರ್ದ�ಲ್ದುದ್�ೂಂಡು

�ಾ�ಯನುನ್ಂಟು�ಾಡುವ
ಎ�ಾಲ್ದ�ಂದ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್� (ವ.16). 21:3; ��ೕ

25:8 �ೂೕ���. 16
7:16 “ಅವ�� ಹ�� ಇಲಲ್, �ಾ�ಾ�� ಇಲಲ್”– ��ಾಯ 49:10; �ೕ�ಾನ
4:13-14; 6:35,58 �ೂೕ���. ಮ�ಾ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅ�ೕಕ ��ಾವ್�ಗಳು
�ಜ�ಾ�ಯೂ ಹ��ಯನುನ್ ಅನುಭ�ಸು�ಾತ್� (13:16-17), ಇನುನ್ �ಲವರು ಈ
ಯುಗದ ಉದುದದ್ಕೂಕ್ (1 �ೂ�ಂಥ 4:11; 2 �ೂ�ಂಥ 6:5; 11:27; ಲೂಕ 6:21).
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಆ �ೕ�ಯ �ಾಯರ್ಗಳು ಇರುವ�ಲಲ್.

“���ಾದರೂ �ಾವ ಝಳ�ಾದರೂ”– 16:8 �ೂೕ���. 17
7:17 “�ಂ�ಾಸನದ ಮಧಯ್ದ�ಲ್”– 5:6 �ಪಪ್�.

“ಕುರುಬನು”– ಇದು �ರ್ೕಕ್ ಪದ�ಾದ “�ೕ�ಸು” ಎಂಬ �ಾ�ಾಂತರ�ಕ್ಂತಲೂ
�ಖರ�ಾ��. ��ಾವ್�ಗಳು ಪರ�ೂೕಕವನುನ್ �ೕ�ದ ನಂತರ ಕುರುಬ�ಾ� �ರ್ಸತ್ನ �ಲಸವ�
�ಂತು �ೂೕಗುವ�ಲಲ್. ಆತನು �ತಯ್ಕೂಕ್ ಅವರ ಮ�ಾ �ಾಯಕ�ಾ�ರುವನು.

“ಅವರನುನ್ ನ�ಸು�ಾತ್�”– ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಆತನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್�
(�ೕ�ಾನ 10:3-4,27) ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಆತನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್�.
ಒಬಬ್�ಲಲ್� ಇ�ೂನ್ಬಬ್�ಲಲ್.

“�ೕವಜಲದ ಒರ�”– �ೕ�ಾನ 4:10; 7:38-39. ��ಾವ್�ಗಳು ಈ ಒರ��ಂದ ಈಗ
ಕು�ಯು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಇದ�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದನುನ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ
��ಲ್ಸುವ�ಲಲ್. �ರ್ಸತ್ನು, ಇ�ಲ್ ಈ ಆ�ಮ್ಕ �ೕವದ ಮೂಲ�ಾ�ರುವವನು, ಅವ��
ಅ�ಲ್ಯೂ ಇದರ ಮೂಲ�ಾ�ರುವನು.

“ಕ�ಣ್ೕರ�ನ್�ಾಲ್”– ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ರು�ಾಗ ಕ�ಣ್ೕ�� ಅ�ೕಕ �ಾರಣಗಳುಂಟು (2
ಅರಸು 20:5; �ೕಬ 16:20; �ೕತರ್� 6:6; 42:3; 56:8; 119:136; 126:5; ��
9:1; ಮ�ಾತ್ಯ 26:75; ಲೂಕ 7:38; ಅ�� 20:19,31; ���ಪ್ 3:18; 2 ��
1:4). ಇ�ಾಯ್ವ�ದು ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ�ಲಲ್ – 21:4; ��ಾಯ 25:8; 35:10.
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8:1 “ಏಳ�ಯ ಮು�ರ್”–ಏಳು-ಮು�ರ್ಗಳ�ಲ್ ��ಚ್ನ ಮು�ರ್ಗಳು 6�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
��ಯಲಪ್ಟಟ್ವ�. �ೂ�ಯ ಈಗ ��ಯಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್ ಈ ಕ�ಯ ಮು�ರ್ಯ ಮೂಲಕ
ಏಳು ತುತೂ�ಗಳು ಮತುತ್ ಏಳು �ೌದರ್ದ �ಾ�ರ್ಗಳು ಬಂದವ�. 6�ೕ ಮು�ರ್ಯನುನ್
��ಯುವದ�ಕ್ಂತ

ಮುಂ�ತ�ಾ�

ಮ�ಾ

ಸಂಕಟದ

ಸಮಯವ�

ಅಂತಯ್�ಾಗುತತ್�

(�ಪಪ್��ಾ� 6:12-17 �ೂೕ��). ಈಗ ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್
ದುಷಟ್ ಜನರ �ೕ� �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುವದನುನ್ ತುತೂ�ಗಳು
�ಾರುತತ್�. ಮತುತ್ �ಾರ್�ರ್ಗ�ಂದ (ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು 15,16) �ೕವರ �ೌದರ್ವ�
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅವರ �ೕ� ಸು�ಯಲಪ್ಡುತತ್�.

“�ಶಬದ್”– 4:8-11; 5:9-14; 7:10-12 �ೂೕ���. �ರಂತರ �ೂತ್ೕತರ್ದ ನಂತರ
�ಶಬದ್�ಾಗುವ�ದು ಏ�ೂೕ ಬಹಳ ಗಮ�ಾಹರ್�ಾದ �ಾಯರ್ವ� ನ�ಯ��ಕ್ರುವದನುನ್
�ೂೕ�ಸುತತ್�. ಅದು �ೂಡಡ್ �ರು�ಾ� �ೕಸುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ� ಇದದ್ �ಶಬದ್ದಂ�. �ಫ
1:7 �ೂೕ��. ಆ “ಕತರ್ನ �ನ”, ಆತನ ಉಗರ್ �ೂೕಪವನುನ್ �ೂೕಕದ �ೕ� ಸು�ಯುವ
ಸಮಯವ� ಬಹಳ ಹ�ತ್ರ�ಾ��, ಮತುತ್ ತುತೂ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನು ತನನ್
�ಾಯ್ಯ�ೕಪರ್ನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್�. ತುತೂ�ಯು ಊ��ಾಗ ಬಂದ ಕಷಟ್ಗಳು �ೌದರ್ದ
�ಾ�ರ್ಗ�ಂದ ಬಂದ ಕಷಟ್ಗ��ಂತಲೂ �ೕವರ್�ಾ�ರ�ಲಲ್. ತುತೂ�ಗ�ಂದ ಬಂದ ಕಷಟ್ಗಳು
�ಚುಚ್ ಕ�� ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂಡುವಂ�� ಮತುತ್ ಮುಂ� ಕಷಟ್ಗಳು ಬರುತತ್�ಂದು
�ಾರುವ��ಾ��. 2
8:2 “ಏಳು”– ಇದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಯ ಅಥ�ಾ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ ಸಂ�ಯ್�ಾ��.

“ತುತೂ�ಗಳು”– ತುತೂ�ಗಳ ಶಬದ್ಗಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಇತರ
�ಾಗಗಳಲೂಲ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�. ��ೕ 19:16; �ಾಜಕ 23:13-25; ಸಂ�ಾಯ್ 10:1-8,9;
�� 4:19; 1 ಅರಸು 1:34,39; 2 ಅರಸು 9:13; ��ೂೕ 6:13-16 �ೂೕ��.
ಆದದ್�ಂದ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಏಳು ತುತೂ�ಗಳು ಊದಲಪ್ಡು�ಾಗ �ಾವ� �ಳ�ನವ�ಗಳನುನ್
��ೕ�ಸಬಹುದು. �ೕವರ ಸವರ್�ೌಮತಯ್ದ ಪರ್ದಶರ್ನ, ಯುದದ್, �ೕವರ ಜನರನುನ್
ಕೂ�ಸುವ�ದು,

�ಾಜ�ಾ� �ಾ���ೂಳುಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ �ೕವರ �ೖ�ಗಳು
�ೂಬಬ್ಲಪ್ಡುವ�ದು. ಇ�ಲಲ್ವ� ತುತೂ�ಯು ಊದಲಪ್ಡು�ಾಗ ಮತುತ್ ನಂತರ
�ಾಣಲಪ್ಡುತತ್�. 3

8:3 “ಧೂ�ಾರ�”– ಧೂ�ಾರ�ಯು ಧೂಪವನುನ್ ಸುಡಲು �� �ಂಡವ�ೂನ್ಳ�ೂಂಡ
�ೂೕಹದ ಬಟಟ್ಲು (�ಾಜಕ 16:12).

“ಧೂಪ”– ��ೕ 30:1-9,34-38.
“�ೕವಜನರ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು”– ಮು�ರ್ಗಳನುನ್ ತ�ಯುವದರ�ಲ್ �ೕವಜನರ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು
ತಮಮ್�ೕ ಆದ ಮುಖಯ್ತವ್ವನುನ್ �ೂಂ�� (5:8). ತುತೂ� ಊದು�ಾಗಲೂ �ಾವ� ಇ�ಲ್
ಅದ�ನ್ೕ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ಇ�ಲ್ ನ�ಯುವಂಥದದ್ನುನ್ �ೂೕ�ದ� ಇದು ಅವರ
�ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ಉತತ್ರ��ಸುತತ್� (��ೕಷ�ಾ�, ಒಂದು�ೕ�, 22:20; ಮ�ಾತ್ಯ 6:10
�ೕ�ಯ �ಾರ್ಥರ್�ಗಳು). �ಜ�ಾದ �ಾರ್ಥರ್�ಯು ಬಹಳ ಶ�ತ್ಯುಳಳ್�ಾದ್��
– �ಾ�ೂೕಬ 5:16 (�ೕತರ್� 18:6-9 �ೂೕ���).

“�ನನ್ದ ಯಜಞ್�ೕ�”– ��ೕ 30:1-6; ಇ�ರ್ 8:5; 9:4.
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8:5 “ಗುಡುಗುಗಳೂ…ಭೂಕಂಪವ�”– 4:5 ರ �ಪಪ್�. ಈ �ಪಪ್�ಗಳ �ೕಖಕರು
ತುತೂ�ಯ ಶಬದ್ದ ನಂತರ ನ�ಯುವ �ಪಪ್ತುತ್ಗಳು ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್
ನ�ಯುತತ್�ಂದು ನಂಬು�ಾತ್�. ಇ�ಲ್ ಇವ� ��ಹ್ ಮತುತ್ �ಾ�ೕ�ಕ �ಾ�ಗಳ�ಲ್�, ಆದ�
ಅವರು ಅಕಷ್ರಶಃ �ಲವ� �ಪಪ್ತುತ್ಗಳ �ಷಯ�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. �ವರ�ಾ�
ಇವ�ಗ�ಲಲ್ವನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಾಡುವ�ದು ಕಷಟ್ಕರ�ಾ�� ಮತುತ್ ಈ �ೕ�ಯ
ಸಂ�ಪತ್�ಾದ �ಪಪ್�ಗಳ�ಲ್ ಅ�ಾಧಯ್�ಾ��. 7
8:7 ��ೕ 9:22-26 �ೂೕ���. ಒಂದು �ೕಶದ�ಲ್ (ಐಗುಪತ್) ಏನು ನ���ೂೕ
ಅದು �ಾಯ್ಪಕ�ಾ� ಇ�ೕ �ೂೕಕದ�ಲ್ ನ�ಯುತತ್�. ಮತುತ್ ಇದು ಬಹು �ಟಟ್
�ಪಪ್�ಾತ್�ರುತತ್� – �ಂ� ಮತುತ್ ರಕತ್ದ�ಲ್ ಕಲ�ದ ಆ�ಕ�ಲ್ನ ಮ� ಮತುತ್
�ಂಚುಗ�ೂಡ� ಕೂ�ರುತತ್�. ���ಕ್ೕಲ 38:22; �ೕ�ೕಲ 2:30; ಅ�� 2:19
ಸಹ �ೂೕ��. 8-9
8:8-9 ��ೕ 7:19,21 �ೂೕ���. 10-11
8:10-11 ಈ ಉ�ಯುವ ನಕಷ್ತರ್ವ� �ಾವ��ಾದರು ಧೂಮ�ೕತು ಅಥ�ಾ ಕಷ್ುದರ್ಗರ್ಹ
ಅಥ�ಾ �ೂಡಡ್ ಉ�ಕ್�ಾ�ರಬಹು�ೕ? ಬಹುಶಃ �ೌದು, ಆದ� �ಾವ� �ಾವ��ೕ
��ಚ್ತ��ಂದ �ೕಳಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 9:1-2 ರ�ಲ್ “ನಕಷ್ತರ್ವ�” �ೕ�ಸುವವರನುನ್

ಸೂ�ಸುತತ್�. ಒಂದು �ೕ� ಭೂ�ಯ �ೕ�ನ ಮೂಲದ ಮೂರರ�ಲ್ ಒಂದು �ಾಗವನುನ್
ಕ� �ಾಡುವ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂಂ�ದ ಈ ನಕಷ್ತರ್ವ� ಒಬಬ್ �ೕವದೂತ�ಾ�ರಬಹು�ೕ?
ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. “�ಾ�ಪ�ರ್” ಎಂದ� ಕ�. 12
8:12 6:12-13; ��ಾಯ 10:12-23; 13:10; �ೕ�ೕಲ 2:2; ಆ�ೕಸ 5:18
�ೂೕ���. 13
8:13 �ಟಟ್ �ಪಪ್ತುತ್ಗಳು ಬರುವವ� ಎಂದು ಅವ�ಗಳನುನ್ ಕಳು�ಸುದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ��ೕ
�ೕವರು ಎಚಚ್�ಸು�ತ್�ಾದ್�.

“ಅ�ಯ್ೕ”– ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ಒಂದು �ೕ�ಯ ಬಹು ದುಃಖದ ಅಥ�ಾ �ೂೕ�ನ
�ಾರಣವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಮೂರರ�ಲ್ ಎರಡು “ಅ�ಯ್ೕ” 9�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
�ವ�ಸ�ಾ��. ಮೂರ�ಯದು, ಏಳ�ಯ ತುತೂ�ಯು ಊ�ದ ನಂತರ ಬರುತತ್�
(11:5), ಮತುತ್ �ೂ�ಯ ತುತೂ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ನ�ಯುವ 16�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
�ವ��ರುವ ಏಳು �ೌದರ್ �ಾ�ರ್ಗ�ಂದ ಸು�ಯು�ತ್ರುವಂ� �ೂೕರುತತ್�.

91-2
9:1-2 ಇ�ಲ್ “ನಕಷ್ತರ್” ಎನುನ್ವ�ದು ಅಕಷ್ರಶಃ ನಕಷ್ತರ್ವಲಲ್ ಆದ� �ೕ�ಸುವ �ಾರ್� ಎಂದು
ಅವ��
ಸಂಬಂ��ದ
�ಾ��ಂದ
�ೂೕಡಬಹುದು.
ಅವನು
ಬಹುಶಃ
�ೕವದೂತ�ರಬಹುದು. 1
9:1

“�ೕಗದ�ೖ”– 20:1,3 �ೂೕ���. ಲೂಕ 8:31 ಕೂಪವ� ಆತಮ್ಗಳ

ಅ�ೂೕ�ೂೕಕದ�ಲ್ ��ಸುವ ಮತುತ್ �ವವ್ಗಳು (2 �ೕತರ್ 2:4) ಭಯಪಡುವ ಸಥ್ಳವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೂೕ�ಾ 10:7 ಇ�ೕ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್
ಇದು ಸತತ್ವರ �ೕತರ್�ಂದು ಅ�ೖರ್ಸುತತ್�. 2
9:2 “�ೂ�”– 8:4 �ಕ್ ತ�ವ್ರುದದ್. ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೂ�ಯು ನರಕದ
�ೂ��ಂತಲೂ �ಾಕಷುಟ್ �ನನ್�ಾ��. 3
9:3 “���”– “���ಗಳು” –ಕೂಪ�ಂದ ಬಂದವ� ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕಳ�ಲಲ್,
ಆದ� ಕೂಪ�ಂದ ಬರುವ �ೂ�ಯ ಮೂಲಕ ಬಂದವ� ಎನನ್�ಾ��, ಆದ� ಅವ�

�ೕರ�ಾ� ಕೂಪ�ಂದ ಬಂ�ರಬಹುದು. ಅವ�ಗಳ �ವರ�ಯನುನ್ �ೂೕಡುವ��ಾದ� ಅವ�
ಅಕಷ್ರಶಃ ���ಗಳಲಲ್ ಎಂದು ��ಯುತತ್� (���ಗಳು ಕುಪಪ್�ಸುವ ���ಗಳಂ��ೕ
ಇರುತತ್�, ಆದ� ಅವ� ಒಂ�ೕ ಆ�ರುವ�ಲಲ್. �ೕ�ನಂ� �ಾವ�ದೂ ಇರುವ�ಲಲ್). 4
9:4 ಹುಲುಲ್, �ಡಗಳು ಮತುತ್ ಮರಗಳನುನ್ �ಜ�ಾದ ���ಗಳು �ನುನ್ತತ್�.

“�ೕವರ

ಮು�ರ್”–

ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ

�ಷಯ�ಾ�

ಇದನುನ್

7:3

ರ�ಲ್

ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಆದ� ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ �ೕವರ ಮು�ರ್ಯನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� –
22:4; ಎ� 1:13. ���ಕ್ೕಲ 9:4-6 �ೂೕ���. 5�ೕ ತೂತೂ�ಯು
ಊದಲಪ್ಡು�ಾಗ �ಲವರು ಈ ಭೂ�ಯ�ಲ್ �ಡಲಪ್�ಟ್ರಬಹುದು. ಇದು
ಮ�ಾ�ಂ�ಯ ಸಮಯದ ನಂತರ ನ�ಯುತತ್� ಅವರ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು �ಾಯು�ಾತ್� –
7:9-14; 13:15 �ೂೕ��.

“ಅವರ ಹ�ಯ �ೕ�”– �ೕವರ �ಾ�ಕತವ್ನುನ್ ಸೂ�ಸುವ �ಾಂ�ೕ�ಕ �ಾ�.
ತನನ್ವರು �ಾ�ಂದು ಕತರ್�� �ೂ�ತ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ಾ�ಾಡು�ಾತ್�. 5
9:5 “ಐದು �ಂಗಳು”– ಇದನುನ್ ಸಹ ಒಂದು ��ಹ್ ಎಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್ವ
ಅವಶಯ್�ಲಲ್. �ಾಕಂದ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಅ�ೕಕ ��ಹ್ಗಳು ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�
ಅದರ�ಲ್ರುವ ��ಹ್ಗಳು �ೕ�ಯದರ ಸಂ�ೕತ�ಾ�� ಎಂದು ಅಥರ್ವಲಲ್. �ಾ�ಯ�ಲ್
ಅಥ�ಾ ಸ�ನ್�ೕಶದ�ಲ್ ಒಂದು ಸು�ವ� ಇರುತತ್� ಅಥ�ಾ ಆ ��ಹ್ಯ �ವ�ಯನುನ್
�ೕಡ�ಾ�ರುತತ್�. (2:28; ನುನ್ 22:16; 12:5; ನುನ್ 19:15; 12:14; ನುನ್ 12:6;
12:9; 13:11; ನುನ್ 16:13-14; 17:15,18 �ೂೕ���). 6
9:6 6:16; �� 8:3 �ೂೕ��� – �ಾಯಲು ಬಯಸು�ಾತ್� ಆದ� ಆತಮ್ಹ�ಯ್
�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಭಯ. 7-10
9:7-10 ಈ “�ಡ�ಗಳು” ಭೂ�ಯ �ೕ� �ಾ��ೂಂಡ ��ತರ್ �ೕ�ಗಳು, ಬಹು�ೕಕ
ವ�ರ್ಸ�ಾರ�ಾ��. “ಕುದು�ಗಳು ಮತುತ್ ��ಕ್ಗಳು” �ೕಗವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
“��ೕಟಗಳು” ಅವರು �ಾಡುವದನುನ್ �ಾಡಲು ಅವ��ರುವ ಅ��ಾರವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. “ಮನುಷಯ್ರ ಮುಖಗಳು” ವಯ್�ತ್ತವ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ಬು�ಧ್ವಂ��ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸುತತ್�. ಈ “�ಡ�ಗಳು” ಏನನುನ್ ಸಂ�ೕ�ಸುತತ್�? ಅವ� �ಾ�ಾಳ�ಂದ ಬಂದ�ದ್ೕ
ಆದ� (ವಚನಗಳು 2,3) ಇವ� ದುಷಟ್ ಆತಮ್, �ವವ್ಗ�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್� ಇ�. ಅವ�

ಕೂಪ�ಂದ �ೂ��ಂದ ಉತಪ್�ತ್�ಾ�ದದ್�, ಅದು ಒಂದು �ೕ� �ೖ�ಾನ�ಂದ ಮತುತ್
ಜ�ಾಂಗಗಳ�ಲ್ ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡು�ತ್ರುವವ�ಂದ ಬಂದ �ೕ� �ೕ�ಯ �ಡುಗು
ಆ�ರಬಹುದು. 11
9:11 ಅಬ�ೂದ್ೕನ್ ಮತುತ್ ಅಪಲುಲ್��ೕನ್ ಇವ�ಬಬ್ರ ಅಥರ್ “�ಾಶ�ಾಡುವವನು”.
�ಲವರು ಇವನನುನ್ �ೖ�ಾನನು ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�, ಇದದ್ರೂ ಇರಬಹುದು.
�ೖ�ಾನನು ಮನುಷಯ್ರನುನ್ �ಾಶ�ಾಡುವವ�ಂದು ನಮ� �ೂತುತ್ – �ೕ�ಾನ 8:44;
ಇ�ರ್ 2:14; 1 �ೕತರ್ 5:8. ಆದರೂ, ಅವನನುನ್ ಕೂಪದ�ಲ್ “�ಡ�” ಗ�ೂಂ��
ಬಂ���ಟ್ದದ್� ಅವನು �ೖ�ಾನ�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರುವವ�ಗೂ
�ೖ�ಾನನು ಕೂಪ�ಕ್ �ೂಬಬ್ಲಪ್ಡುವ�ಲಲ್ – 20:1-3. �ಾವ� ಗಮ�ಸ�ೕ�ಾದ �ಷಯ
ಇ�ೂನ್ಂದು ಇ�, ಈ �ೂಡಡ್ “�ಡ�ಗಳ” ಗುಂಪ� ಮನುಷಯ್ರನುನ್ �ೂಲುಲ್ವ�ಲಲ್
(ವ.5). 12
9:12 “ಇನೂನ್ ಎರಡು �ಪತುತ್ಗಳು”– ವಚನಗಳು 13-19; 16:1. 13
9:13

“ಯಜಞ್�ೕ�”–

8:3-4.
�ೕಲುಮ್ಖ�ಾ� �ೕ�ಸ�ಾ��. 14

�ೂಂಬುಗಳು

ಮೂ�ಗ�ಾ��

ಅವ�ಗಳನುನ್

9:14 “�ಾಲುಕ್ ಮಂ� ದೂತರನುನ್ ��ಚ್�ಡು”– ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� 7:1 ರ�ಲ್ ಕಂಡ ಅ�ೕ
�ೕವದೂತರಲಲ್.

“ಕ�ಟ್ರುವ”–

�ೕವರು ಅವ�� ಅಪಪ್��ೂಡುವ ತನಕ �ಾಯರ್ �ಾಡ�ಾರರು
ಎಂಬುದನುನ್ ಬಹುಶಃ ಸೂ�ಸಬಹುದು.

“ಯೂ�ರ್ೕ�ೕಸ್”– 16:12 ಸಹ �ೂೕ��. ಟ�ರ್�ಂದ ���ಾ ಮತುತ್ ಇ�ಾಕ್
ಮೂಲಕ ಹ�ದು ಪ�ರ್ಯನ್ �ೂ�ಲ್ಯನುನ್ �ೕರುತತ್�. 15
9:15 “ಅ�ೕ ವರುಷ…�ಾ��”– ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳು �ೕವರ ಹ�ೂೕ�ಯ�ಲ್� ಮತುತ್
ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗ�ಗೂ ಆತ�� ಒಂದು �ಗ�ತ ಸಮಯ��. ಅ�� 1:7 �ೂೕ��.

“�ೂಲುಲ್ವದ�ಕ್”– ವಚನಗಳು 16-19 �ಂದ ಈ �ೕವದೂತರು ಈ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
ಪ�ಯಲು �ಾವ��ೂೕ ಒಂದು �ೖನಯ್ವನುನ್ ಉಪ�ೕ��ರಬಹು�ಂದು ��ಯುತತ್�.
ಇದು �ಾಲುಕ್ �ೕವದೂತರು �ಾ�ೕ ಅ�ೕಕ ಜನರನುನ್ �ೂಲಲ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್�ಂದು

ಸೂ�ಸುವ��ಲಲ್. 2 ಪ�ವರ್ 32:21 �ೂೕ��. 16-19
9:16-19 �ೕ�ೕಲ 2:2-11 �ೂೕ���. ಇಪಪ್ತುತ್ �ೂೕ� (ಇನೂನ್ರು ��ಯನ್)
ಎಂಬುದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಒಂದು �ೂಡಡ್ �ೖನಯ್. ಈಗ ಪರ್ಸುತ್ತ�ಾ� ಇ�ೕ
ಪರ್ಪಂಚದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ೕಶಗಳ �ೖನಯ್ಗಳನುನ್ ಕೂ��ದರೂ ಈ ಸಂ�ಯ್ಯಷುಟ್
ಆಗಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 16
9:16 “ಆ ಸಂ�ಯ್ಯು ನನ� �ೕ��ತು”– ವ.16 –

ಆ ಸಂ�ಯ್ ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ�ಾ�

��ಚ್ತುತ್ ಎಂದು ಅವ�� ���ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವನು ಅದನುನ್ ಉ��ೕ�ಸ�ಾರ�ಂದು
ಒ�ಾತ್��ದರು. ಆದ� ಈ ಆಶಚ್ಯರ್�ಾದ ಮತುತ್ ಭ�ಾನಕ ಕುದು�ಗಳು ಅವ�ಗಳ
ಸ�ಾರ�ೂಂ�� ಏನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�? ಭ�ಾನಕ ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವ
ಅ�ಾಧ�ಾದ �ಾನವ �ೕ�ಗಳು? ಸ�ಲ�ೂಂಡ �ವವ್ಗಳ ಗುಂಪ� ಭೂ�ಯ �ೕ�?
�ಾವ��ೕ ��ಚ್ತ��ಂ�� �ಾರು �ೕಳಬಲಲ್ರು? ಭ�ಷಯ್ ಘಟ�ಗಳ ಇತರ
�ಾರ್�ಾದ�ಗಳಂ�, ಈ ಘಟ�ಗಳು ನ�ಯುವವ�ಗೂ ಇವ� �ಖರ�ಾ� �ರ�ೕರುವ
��ಾನವ� ���ಲಲ್. ಮತುತ್ ಅದಕೂಕ್ ಮುಂ��ೕ ನಮ� ��ಯುವ�ದು ಅವಶಯ್ಕ ಎಂದು
�ಾವ� �ಾ�ಸಬಹು�ೕ? 18
9:18 “ಮನುಷಯ್ರ�ಲ್ ಮೂರ�ಯ �ಾಗವ�”– ಅಂತಹ ಅ�ಾಧ ಸಂ�ಯ್ಯ ಜನರ �ಾವ�
ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಇ�ೂನ್ಂದು �ೕ�ಯ ಭಯಂಕರ ��ಾಶದ ಬ�ಗ್ �ೕಳುತತ್�. 21�ೕ
ಶತ�ಾನದ �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ ಪರ್ಪಂಚದ ಜನಸಂ�ಯ್ಯು ಸು�ಾರು ಆರು �ಾ�ರ ��ಯನ್
(6 ��ಯನ್, 600 �ೂೕ�). ಆದ� 4� ಮು�ರ್ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ಜನಸಂ�ಯ್ಯ �ಾಲಕ್�ೕ
ಒಂದು �ಾಗ �ಾಶ�ಾಗುತತ್�. 20
9:20 “ಅವರು �ೕವರ ಕ�� �ರುಗ�ಲಲ್”– 16:9,11; ಮ�ಾತ್ಯ 3:2,8; ಲೂಕ
13:3-5; ಅ�� 17:30. �ೂೕ�ನ, �ಪ�ತ್ನ ಮತುತ್ �ಾಶನದ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ಯೂ ಎ�ಾಲ್
�ೕ�ಯ ಜನರು ತಮಮ್ �ೕ� �ಾಯ್ಯ�ೕಪರ್ನುನ್ ತರುವ ತಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ �ಟುಟ್
�ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳಳ್ಲು ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�. ತಮಮ್ ಸುತತ್ಲೂ ಅ�ೕಕ ಜನರು
�ಾಯ�ೂಂಡು �ಾಯು�ತ್ದದ್ರೂ ಅವರು ತಮಮ್ �ಗರ್ಹಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ಾಪ
ಸವ್�ಾವಗಳನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವರು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಡುವ��ಲಲ್. ಅವರು �ಾವ �ೕ�ಯ

�ಾಪ�ಕ್ ಇ�ೂಜ್ೕ�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಗಮ��, ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ಾಪವ� ಬಹಳ �ಾ�ಾರಣ�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ�ರುತತ್�.

“�ವವ್ಗಳನುನ್ ಪ��ಸುವರು”– ಧ�ೕರ್ 32:17; 1 �ೂ�ಂಥ 10:20 (ಮನುಷಯ್ರು
ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕವ�ಂದು ಕ�ಯುವರು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೕವ�ಂದು �ಾ�ಸುವರು).

“�ಗರ್ಹಗಳು”– ಧ�ೕರ್ 4:28; �ೕತರ್� 115:3-8; ��ಾಯ 40:18-22;
44:12-20.
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9:21 “�ೂ�”– �ಾನವನು �ಾಪದ�ಲ್ �ದದ್ �ೕ�, �ಾನವ ಕುಲದ �ದಲ�ಯ
ಕುಟುಂಬ�ಂದ ��ದು, �ೂ�ಗಳು ಈ ಭೂ�ಯನುನ್ �ರಂತರ�ಾ� ರಕತ್�ಂದ
ಕ��ಾಡು�ತ್�. ಕ�ಯ �ನಗಳ�ಲ್ ಈ ಕೃತಯ್ವ� ��ಾಚ್ಗುತತ್�.

“�ಾಟ”– ಅ�� 8:9-11; 19:17-20; ��ೕ 7:11-12,22; 8:7,18,19;
ಧ�ೕರ್ 18:10-12; ಪರ್ಕ 21:8; 22:15.

“�ಾರತವ್”– ಮನುಷಯ್ರ ಹೃದಯಗಳನುನ್ ಬಹಳ ಬಲ�ಾ� ��ಯುವ �ಾಪ (�ಾ�ೂೕ
2:16-19). ಆ �ೕ�ಯ ದುಷಟ್ �ೕ�ತದ �ಷಯ�ಾ� ಸತಯ್�ೕದವ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
ಪರ್ಕ�ಸುತತ್� – 1 �ೂ�ಂಥ 6:9-10; ಎ� 5:3-7; ಇ�ರ್ 13:4; ಪರ್ಕ 21:8; 22:15.

“ಕಳಳ್ತನ”– ��ೕ 20:15; �� 7:9-10; ಮ�ಾತ್ಯ 15:19; �ೂೕ�ಾ 2:21;
ಎ� 4:28. ಈ �ಾಪವ� �ಲವ� ಜನರ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ ಸವರ್�ಾ�ಾರಣ�ಾ�� ಅದನುನ್
ಬಹು�ೕಕ �ೖಸ�ರ್ಕ�ಾದ �ಾ�ಾಕಷ್ ವತರ್� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��. �ೕವರು ಈ
�ಷಯವನುನ್ �ೕ� ದೃ�ಟ್�ೂೕನ�ಂದ �ೂೕಡುವವ�ಾ��ಾದ್� – 1 �ೂ�ಂಥ 6:10.

101-3
10:1-3 ಈ ಬ�ಷಠ್�ಾದ �ೕವದೂತನ �ವರ�ಯು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ �ೕಡ ಮತುತ್ ಮು�ಲು�ಲುಲ್ ಇ�ರಡೂ �ೖ�ಕ
ಪರ್ಸನನ್��

ಸಂಬಂ���

–

1:7;

4:3;

14:14.

“ಮುಖವ�

ಸೂಯರ್�ೂೕ�ಾ�ಯ�ಲ್ತುತ್”, “�ಾದಗಳು �ಂ�ಯ ಕಂಬಗಳಂ�ತ್ದದ್ವ�” ಇದು 1:15-16

ರ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ ದಶರ್ನವನುನ್ �ಾಪಕಪ�ಸುತತ್�. “�ಂಹ” ಎಂಬ ಪದವ� (ವ.3) ಯೂದ
ಕುಲದ �ಂಹವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (5:5). 1
10:1 6 �ೕ ಮತುತ್ 7 �ೕ ಮು�ರ್ಗಳ ನಡು� ಇದದ್ �ಾ��ೕ ಇ�ಲ್ 6 �ೕ ಮತುತ್ 7 �ೕ
ತುತೂ�ಗಳ ನಡು� �ರೂಪ�ಯ ನಡು� ನಮ� ��ಾಮ��. 6�ೕ ತುತೂ��ಂದ
�ೕರ�ಾ� ಉಂ�ಾಗದ �ಷಯಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸಲು ��ದು�ೂಂಡ ��ಾಮ�ಾ��, ಈ
ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ನ�ಯುವ ಇತರ ಘಟ�ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಲು ಆವರಣದ �ಾಕಯ್�ಾ��.
ಈ �ವರ�ಾತಮ್ಕ ದಶರ್ನಗಳ ಈ ��ಾಮವ� 11:15 ತನಕ ಮುಂದುವ�ಯುತತ್�.
�ಾಸತ್ವ�ಾ�

�ೂೕಡುವ��ಾದ�

ಈ

ಘಟ�ಗಳು

ತುತೂ�ಗಳು

ಊದುವದ�ಕ್ಂತ

ಮುಂ�ತ�ಾ� ನ�ಯುತತ್� ಅಥ�ಾ 6�ೕ ಮತುತ್ 7�ೕ ಮು�ರ್ಗಳು ��ಯುವ
ಮುಂ�ತ�ಾ� ನ�ಯುತತ್�. 2
10:2 “�ಕಕ್ ಸುರು�”– ಇದು 5:1 ರ�ಲ್ರುವ ಮು�ರ್ �ೂಂ�ರುವ ಏಳು ಸುರು�ಗಳ
�ಾ�

ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ

ಇರಲು

�ಾಧಯ್�ಲಲ್.

ಇದು

“ಆ”

ಸು�ಯಲಲ್,

ಆ

ಸುರು��ಾ�ದದ್� �ಂ� �ವ�ಸ�ಾದ ಏಳು ಮು�ರ್ಗ�ೂಂ�� ಇದನುನ್ ಸಹ
�ವ�ಸ�ಾಗು�ತುತ್. ಮತುತ್ ಇದನುನ್ “ಸುರು�” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�ಲಲ್ ಆದ� “�ಕಕ್
ಸುರು�” –ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. �ೕ�ಾ� 5:1 ರ�ಲ್ರುವ ಸುರು�ಗಳು
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ದದ್ವ� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ��ಚ್ರ�ಲಲ್. ಆದ�
�ೕವದೂತನು �ೕ�ಾನ�� ಈ �ಕಕ್ ಸುರು�ಯನುನ್ �ನನ್ಲು �ೕಳು�ಾತ್�. ಈ �ಕಕ್
ಸುರು�ಯು ಒಂದು �ೕ� ��ಚ್ನ ದಶರ್ನಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಪರ್�ಾದ�ಗಳನುನ್
ಒಳ�ೂಂ�ರಬಹು�ಂದು �ಾಣುತತ್�. (12 �ಂದ 14 ಮತುತ್ 17,18
ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ರುವಂ�), ಅದು ಕರ್ಮ�ಾ� ��ಯಲಪ್ಟಟ್ ಮು�ರ್ ಅಥ�ಾ ಊದಲಪ್ಟಟ್
ತುತೂ�ಗಳ ಅಥ�ಾ �ೂಯಯ್ಲಪ್ಟಟ್ �ಾ�ರ್ಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ ಬರುವ�ಲಲ್. ಆ
ಸುರು�ಯನುನ್ �ೕ�ಾನನು �ಂದ �ೕ� �ೕವದೂತನು ಏನು �ೕ�ದ�ಂದು �ೂೕ�� –
ವ.11.

“ಬಲ�ಾಲನುನ್…ಇಟುಟ್”– ಈ �ಾಕಯ್ವ� ಜಯ�ೕ��ಾ� �ಾಥ್ನವನುನ್ ಪ�ಯುವದನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಧ�ೕರ್ 11:24; ��ೂೕ 1:3 �ೂೕ���. ಇ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ವ� ಅ�ೕ

ಆ�ದದ್�

(�ಲವ�

ಪಂ�ತರು

�ರ್ಸತ್�ಾ�ರಬಹು�ಂದು

�ಾವ�

ಒಪ�ಪ್ವ��ಲಲ್),

ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಈ �ೕವದೂತನು
�ೕ�ಸುವಂ�ಾಗುತತ್�. ಈ �ೂೕಕವನುನ್ ತನನ್

�ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳಳ್ವ ಹಕುಕ್ ಆತ�ಗಲಲ್� �ೕ� �ಾ��ರಲು �ಾಧಯ್?
ಆದ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ �ೕ� ಎ�ಾಲ್ದರು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕವದೂತ�ಂದು
ಕ�ಯ�ಾ���ಾ?

ಇಲಲ್,

ಆದ� ಆತನನುನ್ �ೕವದೂತ�ಂದು (ಅದರ ಅಥರ್

“ಸಂ�ೕಶಕನು”) ಸತಯ್�ೕದದ �ೕ� ಕ�ಯ�ಲ್ �ೕ� ಕ�ಯ�ಾ�� – ಆ� 16:7 �ೂೕ��.
ಆ�ಾಗೂಯ್, �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕವಲ “ಇ�ೂನ್ಬಬ್ ಬ�ಷಠ್�ಾದ �ೕವದೂತನು” ವ.1. ಎಂದು
ಸೂ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ೕ” �ಾ� ಕ�ಯಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್, ಆದದ್�ಂದ ಆ �ೕವದೂತನು
�ರ್ಸತ್�ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ಾವ� �ೕಳಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆತನು 5:2 ರ ಬ�ಷಠ್�ಾದ
�ೕವದೂತ�ಾ�ರಬಹುದು (ಅಥ�ಾ ಆಗ�ರಬಹುದು). 4
10:4 ಈ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಏನು �ೕ�ದವ�? �ಾವ ಮನುಷಯ್�ಗೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್,
ಮತುತ್ ಅದರ �ಷಯ�ಾ� ಊ�ಸುವ�ದು ವಯ್ಥರ್. ಧ�ೕರ್ 29:29.

“ಗುಪತ್�ಾ�ಡು”– �ಾ� 12:4,9 �ೂೕ���. 5-6
10:5-6 ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಇದು ಒಂದು ಗಂ�ೕರ ಕಷ್ಣ�ಾ��. ಈ
ಪ�ಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಇದರ�ಲ್ರುವ ಘಟ�ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಲ್ �ೕವದೂತನು
ಏನು �ೕಳು�ಾತ್� ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮಹತವ್�ಾದ್�� ಎಂದು ಅದು ಸೂ�ಸುತತ್�. 6
10:6 “ಇನುನ್ �ಾವ�ಾಶ�ರುವ��ಲಲ್”– 6:10-11 ರ�ಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ��ಾರ್ಂ�ಯನುನ್
�ೂೕ��ತುತ್. ಇ�ಲ್ ��ಾರ್ಂ� ಮು��� – ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ�ಗ�� �ೕವರು
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ಸುವ ಮತುತ್ ತನನ್ ಜನರ ರಕತ್�ಾಕ್� ಮು�ಯ್�ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಸಮಯ ಬಂ��.
7

10:7 7�ೕ ತುತೂ�ಯ �ನಗಳ�ಲ್ ಈ ಯುಗವ� ತನನ್ ಅಂತಯ್ �ನಗ�� ಬರುತತ್�.
“�ನಗಳು” ಎಂಬ ಪದವ� ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� – ವರುಷಗಳಲಲ್ ಅಥ�ಾ
ಅ��ರ್ಷಟ್�ಾದ �ೕ�ಾರ್ವ�ಯಲಲ್. ಈ “�ನಗಳು” �ೌದರ್ದ �ಾ�ರ್ಗ�ಂದ �ೂಯುಯ್ವ
ಸಮಯ�ಾ�ರುತತ್� (ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು 15,16).

“�ೕವರ ರಹಸಯ್”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ರಹಸಯ್�ಂದ� �ೕವರು ಪರ್ಕ��ದ ಸತಯ್

ಮತುತ್ ಆತನು ಅದನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸ��ದ್ದದ್� �ಾವನೂ ಸಹ ಅದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
�ಾಧಯ್�ಾಗು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಆ �ೕ�ಯ ಹಲವ� ರಹಸಯ್ಗಳನುನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
ಪರ್ಕ�ಸ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 13:11; �ೂೕ�ಾ 11:25; 1 �ೂ�ಂಥ 15:51-52; ಎ�
3:3-10; 5:22; �ೂ�ೂ 1:24-27; 2 �ಸ 2:7; 1 �� 3:16. ಇದರ�ಲ್ �ಾವ
ರಹಸಯ್ವ� 7�ೕ ತುತೂ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅಂತಯ್�ೂಳುಳ್ತತ್�? ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳ�ಲ್
�ಲವ� ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ��ರುವ “�ೕವರ ರಹಸಯ್ಗಳು”? ಬಹುಶಃ ಅವರು ��ಚ್ನ
ಮತುತ್ �ಚುಚ್ ಅಂತಗರ್ತ�ಾದ ರಹಸಯ್ಗಳನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂ���ಾದ್�ಾ – ಎ� 1:9-10
ರ�ಲ್ �ೌಲನು ಬ�ದ�ೂದ್ೕ? ಬಹುಶಃ ಇದದ್ರೂ ಇರಬಹುದು; 7�ೕ ತುತೂ�ಯು
ಊದಲಪ್ಡು�ಾಗ ನ�ಯುವ ಘಟ�ಗಳನುನ್ �ೂೕ�� – 11:15-18.

9

10:9 “�ಂದು�ಡು”– ���ಕ್ೕಲ 3:1-2.

“��…ಕ�”–

ಅದು

ರು��

���ಾ�ತುತ್

�ಾಕಂದ�

ಅದು

�ೕವರ

�ಾಕಯ್ವ�ೂನ್ಳ�ೂಂ�ತುತ್. �ೕತರ್� 19:9-10; 119:103; �� 15:16; ���ಕ್ೕಲ
3:3 �ೂೕ���. ಅದು �ೂ�ಟ್�ಳ� ಕ��ಾ�ತುತ್ – ಪರ್�ಾದ�ಗಳು ಮತುತ್ ಬರುವ
�ಾಯ್ಯ�ೕಪರ್ನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಂಡು �ೕ�ರ್��ೂಳುಳ್ವ��ಾದ� �ರ್ೕ� ಮತುತ್
ಸ�ಾನುಭೂ� ಇರುವ ಹೃದಯಗ�� ಇದು �ೂೕವನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್�. ���ಕ್ೕಲ
21:6,12; �� 9:1; 10:19; 13:17; ��ಾಯ 22:4; �ೕತರ್� 119:5,136
�ೂೕ���. ಇದು �ೕವರ �ಜ�ಾದ ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಗುಣಲಕಷ್ಣ�ಾ��. 11
10:11 “ಪರ್�ಾದ�”– 1:2,3.

“ಮ�ೂತ್�ಮ್”–

�ೕ�ಾನನು

ಮುಂ�

ಸಂ�ಪತ್�ಾ�

�ಾ�ದ

�ಾಯರ್ವನುನ್

ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ಾಡ�ೕ�ಂದು ಮತುತ್ ಅ�ೕ ಜನ�� ಮತುತ್ ಅ�ೕ ಘಟ�ಗಳ ಮುಂ�ನ
ಪರ್�ಾದ�ಗಳನುನ್ ಅವ�� ಪರ್�ಾ�ಸ�ೕ�ಂದು ಇದರ ಅಥರ್�ಾ�ರಬಹುದು (ವ.2
�ಪಪ್�).
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11:1 “ಅಳ�ೕ �ೂೕಲು”– �ಾ�ಾಡುವದ�ಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾಶ�ಾಡುವದ�ಕ್ ಒಂದು
ಸಥ್ಳವನುನ್ ಗುರು�ಸುವದನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ��ಹ್�ಾ�� 2 ಅರಸು 21:13; ��ಾಯ
34:11; ಪರ್�ಾ 2:8; �ಕಯರ್ 2:1-5.

“�ೕ�ಾಲಯ”– ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ�ದಲಲ್ (7:15). ಆದ� ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ�ದು.
ಅದು �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್� “ಪ�ಶುದಧ್ ಪಟಟ್ಣ”. (ವ. 8; ಮ�ಾತ್ಯ 4:5; 27:53).
�ೕವ�� ಸಮ�ರ್�ದ �ಹೂದಯ್ರ �ೕ�ಾಲಯ ಆದದ್�ಂದ ಅದು �ೕವರ �ೕ�ಾಲಯ.
ಅನಯ್ರು (�ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದ ಜನರನುನ್ ಕ�ಯಲು ಸತಯ್�ೕದವ� ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಪದ)
�ೂರ ಅಂಗಳವನುನ್ ಆಕರ್���ೂಂ�ರುವ�ದು ಒಳ�ನ �ಾಗದ�ಲ್ ಇರುವ ಆ�ಾಧಕರು
�ಹೂದಯ್�ಂದು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಈ �ನ �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ �ಹೂದಯ್ರ
�ೕ�ಾಲಯ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಾನನ ಅಂ�ಮ ವಷರ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೕ�ಾಲಯವ�
ಇರ�ಲಲ್. �ರ್ಸತ್ನ ಸಮಯದ�ಲ್ ಭೂ�ಯ �ೕ�ದದ್ �ೕ�ಾಲಯವ� �ರ್.ಶ. 70 ರ�ಲ್
�ಾಶ�ಾ�ತು (ಮ�ಾತ್ಯ 24:2; ಲೂಕ 19:41-44). ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್�ೂಳ�ಾ�
�ೂಸ

�ೕ�ಾಲಯವ�

�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಕಟಟ್ಲಪ್ಡುವ��ಂಬ ಸಂ�ೕಶವನುನ್
�ೕ�ಾನ�� ��ಸುವ ಸೂಚ��ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 24:15; 2 �ಸ 2:4 ಸಹ �ೂೕ��.
2

11:2

“ಅದು

ಅನಯ್ಜನ��ಾ�

�ೂ�ಟ್�”–

1967

�ಂದ

�ಹೂದಯ್ರು

�ರೂಸ�ೕಮನುನ್ ತಮಮ್ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂ��ಾದ್�. ಆದ� ಇ�ಲ್ನ �ೕ�ರ್ನ
ಪರ್�ಾರ ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಸಯಯ�ಕ್ �ೕ� ಜನರು ಈ ಪಟಟ್ಣವನುನ್
ತಮಮ್ ಹ�ೂೕ�� ��ದು�ೂಳುಳ್ವರು. ���ಕ್ೕಲ 14:2.

“ನಲವ್�ತ್ರಡು

�ಂಗಳು”–

13:5.

ಇ�ೕ

ಸಮಯವನುನ್

1260

�ನಗ�ಂದು

�ೕಳಲಪ್�ಟ್� (ವ.3; 12:6), ಅ�ಲ್ ಒಂದು �ಾಲ, ಎರಡು �ಾಲ ಅಧರ್�ಾಲ (12:14.
ಇದರ ಅಥರ್ 3 ½ ವಷರ್ಗಳು), ಮತುತ್ “ಒಂದು ಗಂ�” (17:12). ಈ ಸಮಯವ� ಬಹಳ
��ಯುಳಳ್ ಸಮಯ�ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕರುತತ್�. ಈ �ಪಪ್�ಯ �ೕಖಕರು 42
�ಂಗಳುಗಳನುನ್ ಅಕಷ್ರಶಃ ��ದು�ೂಳಳ್�ರಲು ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ಲಲ್.
�ಾ� 7:25; 9:27; 12:7. 3

11:3 “ಎರಡು �ಾ�ಗಳು”– ಈ ಎರಡು �ಾ�ಗಳು ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ ಮ�ಾ �ಂ�ಯ
�ಾಲದ�ಲ್ �ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ �ಹೂದಯ್ ಜನರ ಗುಂಪನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ಲವರು
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. “ಎರಡು �ೕಪಸತ್ಂಭ” –ಎಂದು ಅವರನುನ್ ಕ�ದದದ್�ಂದ ಅವ�
�ಾ��ಾ�ರುವ ಸ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ಲವರು �ೕ�ಸು�ಾತ್� (1:20
�ೂೕ���). ಇನೂನ್ �ಲವರು ಇವರು ಇಬಬ್ರು ವಯ್�ತ್ಗ�ಂದು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ವಚನಗಳು
5-12 ರ �ಾ�ಯು ಈ ಕ�ಯ �ೂೕಟವನುನ್ �ಚುಚ್ �ಾಧಯ್�ಯ�ಾನ್� �ಾಡುತತ್�.
�ಲವ� ಸತಯ್�ೕದದ �ೂೕಧಕರು ಇವರು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೕ� ಮತುತ್ ಎ�ೕಯ
ಎಂಬು�ಾ� ನಂಬು�ಾತ್� (�ರ್ಸತ್ನು ಮರುರೂಪ �ೂಂ��ಾಗ ಇವರು ಆತ�ೂನ್ಂ��
ಒ�ಾಟ್�ದದ್ರು – ಮ�ಾತ್ಯ 17:3). �ೕ�ಯು ಮರಣ �ೂಂದಲು �ರು� ಈ �ೂೕಕ�ಕ್
ಬರುವ�ಂಬು�ಾ� ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಾವ �ಾಕಯ್ಗಳೂ ಇಲಲ್. ಎ�ೕಯನ ಬ�ಗ್ (ಅವನು
�ಾಯ�ಲಲ್ – 2 ಅರಸು 2:11) ಮ�ಾ� 4:5; ಮ�ಾತ್ಯ 17:11 �ೂೕ��.
ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ ಮರಣ �ೂಂದ� ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂೕದ ಇ�ೂನ್ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ಎಂದ� ಅವನು
ಹ�ೂೕಕನು (ಇ�ರ್ 11:5) ಇವನು ಅಂತಯ್�ನಗಳ ಬ�ಗ್ ಪರ್�ಾ��ದನು (ಯೂದ 14,15).
ಅವನು ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಈ ಭೂ�� ಬಂದು ಇ�ಲ್ �ಾಯು�ಾತ್�ೂೕ? ಇದನುನ್ ಖ�ತ�ಾ�
�ಾರು �ೕಳಬಲಲ್ರು? 4
11:4 “ಎರಡು ಎ�ಣ್ಯ ಮರಗಳು”– �ಕಯರ್ 4:3-14.

“ಎರಡು �ೕಪ ಸತ್ಂಭಗಳೂ”– ಏಳು �ೕಪಸತ್ಂಭಗಳು ಏಳು ಸ�ಗ�ಾ�� (1:20);
ಆ�ಾಗೂಯ್, ಈ ಎರಡು �ೕಪಸತ್ಂಭಗಳು �ಾ�ಗಳ ಗುಂಪ�ಗಳನೂನ್ ಅಥ�ಾ ಸ�ಗಳನುನ್
�ೂರತುಪ�� �ೕ� ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್ ಉ�ಲ್ೕಖಸುವ�ದು ಅ�ಾಧಯ್�ಂದು �ೂೕರು�ತ್ಲಲ್.
�ೕವ�� �ಳ�ಾ� �ೕ�ಸುವವರನುನ್ ಮತುತ್ �ಳ�ಾ�ರುವ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೂೕ�ಸುವವರನುನ್
�ೕಪಸತ್ಂಭಗಳು ಸೂ�ಸುತತ್�. 5
11:5 “ಇವರ �ಾ�ಳ�ಂದ �ಂ� �ೂರಡುತತ್�”– ಇದು ಸಹಜ�ಾ� ಒಂದು
��ಹ್�ಾ��, �ಾ�ಾದ�, �ಾವ�ದರ ��ಹ್? 2 ಅರಸು 1:9-12 �ೂೕ���. ಆದ�
ಅವರು �ಾ�ಾಡ�ೕ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕವರು ಅವರ ರಕಷ್��ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸು�ಾತ್�.

“ಇವರ ಶತುರ್ಗಳನುನ್ ದ���ಡುವ�ದು”– ಆ ಎರಡು �ಾ�ಗಳು ಈ �ಾಲದ ಸ�ಗ�ಂದು

�ೕಳುವ �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನವನುನ್ ಇದು ತ�ಳ್ �ಾಕುತತ್�. ಶತುರ್ಗಳನುನ್ �ಾಶ�ಾಡುವ�ದು
ಸ�ಗಳ �ಲಸವಲಲ್. 6
11:6 “ಆ�ಾಶವನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ” ಅಥ�ಾ “ಪರ�ೂೕಕವನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ”– 1 ಅರಸು
17:1; �ಾ�ೂೕಬ 5:17.

“�ೕರು ರಕತ್�ಾಗುವಂ�…ಉಪದರ್ವಗಳು”– ��ೕ 7:20; 8:5-6,16. ಈ �ಾಯರ್ಗಳು
ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ ಅಕಷ್ರಶಃ ನ�ದದದ್�ಂದ ಅವ� ಮ�ೂತ್�ಮ್ ನ�ಯುವ��ಲಲ್�ನುನ್ವ�ದ�ಕ್
�ಾವ��ಾದರು �ಾಕಯ್ದ ಆ�ಾರ���ೕ? 7
11:7 “ಇವರು ತಮಮ್ �ಾ�ಯನುನ್ �ೕ� ಮು��ದ ನಂತರ”– �ೕವರು ಅವರ �ಲಸ�ಾಕ್�
ಒಂದು ��ರ್ಷಟ್ ಸಮಯವನುನ್ �ಗ�ಪ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆ �ಲಸವ� ಮು�ಯುವವ��
ಅವರನುನ್ �ಾ�ಾಡು�ಾತ್�. ಒಂದು �ಾ� ಒಬಬ್ �ಾರ�ೕಯ �ೕವರ �ೕವಕರು �ೕ�
�ೕ�ದರು, “ಆತನು ತನನ್ �ಲಸವನುನ್ ನನ� �ೂ�ಟ್ದದ್� �ಾನು �ಾಯಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್.
ಇದು ಸತಯ್�ಾದ �ಾತು.

“ಮೃಗವ�”– 13:1-8; 17:3,7-11 �ೂೕ��. 2 �ಸ 2:3-4; 1 �ೕ�ಾನ 2:18
�ೂೕ���.

“ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ”– 9:1 ರ �ಪಪ್�. “ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ�ಂದ ಬರುವ” ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ�
“ಮೃಗವ�” ಸತತ್ವರ ಸಥ್ಳ�ಾದ ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ�ಂದ ಬರುತತ್�. 13:3; 17:8 �ೂೕ��.

“ಇವರನುನ್ �ೂಲುಲ್ವ�ದು”– 13:7 �ೂೕ���. �ರ್ಸತ್��ೂೕ�� (“ಮೃಗ�ಕ್ ಇ�ೂನ್ಂದು
�ಸರು) ಅ�ಕ�ಾದ ಶ�ತ್ ಇರುತತ್� ಮತುತ್ ಅ�ೕಕ �ೕವರ ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ೂಲುಲ್ವದ�ಕ್
ಅಪಪ್�ಯನುನ್ ಪ��ರುತತ್� ಆದ� �ೕವ�� ತನನ್ ಪರ್ಪಂಚದ �ೕ� ಇನೂನ್
�ಯಂತರ್ಣ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ನ�ಯುವ ಎ�ಾಲ್ದರ�ಲ್ಯೂ ಆತನ �ಾನವ�ಳಳ್
ಉ�ದ್ೕಶ�ರುತತ್�. �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ರುವ ಇರುವ ಎರಡು �ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ “ಮೃಗವ�”
ಅವರನುನ್ �ೂಲುಲ್ವ �ಷಯವ�, ಅದುವ�ಗೂ ಅವನು ತನನ್ ಮುಖಯ್ ಕ�ೕ�ಯನುನ್
�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ �ೂಂ�ದದ್�ಂಬುವ�ದ�ಕ್ �ಾ��ಾಗುವ��ಲಲ್ (17:9-10,18
�ಪಪ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕ��). ಅವನು ಸವ್ಲಪ್ ದೂರ�ಲ್ರಬಹುದು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್
�ೂಂ�ರಬಹುದು. ಅಥ�ಾ ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� �ರೂಸ�ೕ��
ಬಂ�ರಬಹುದು. 8

11:8

ಈ

�ಾತುಗಳು

ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�

ಮ�ಾ

ನಗರ�ಾದ

�ರೂಸ�ೕಮನುನ್

ಗುರು�ಸುತತ್�. �ೌದು, ಅ�ಲ್�ೕ, ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವನುನ್ ಕೂರ್�� �ಾ�ದ ಪಟಟ್ಣ.
ಮತುತ್ ��ಾಯ 1:8-10 ರ�ಲ್ �ರೂಸ�ೕಮನುನ್ �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ� �ೂೕ�ೂೕಮ್
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ “ಐಗುಪತ್” ವನುನ್ ಸಂ�ೕ�ಕ�ಾ� ಆ�ಮ್ೕಕ
ಗು�ಾಮತನ�ಕ್ �ೂೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಮತುತ್ ಅದ�ನ್ೕ �ರೂಸ�ೕಮು ಸಹ ಅದ�ನ್ೕ
ಪರ್���ಸುತತ್� (ಗ�ಾ 4:25). 9
11:9 ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಇಷುಟ್ ��ಯುಳಳ್ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅ�ೕಕರು �ೂೕಡಲು �ೕ�
�ಾಧಯ್? ದೂರದಶರ್ನ�ರುವ ಈ �ಾಲದ�ಲ್ ಇದು ಕಷಟ್�ಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸಬಹು�ೕ?
“ಸತತ್ ಶವಗಳು” ಮತುತ್ “ಸ�ಾ�ಯ�ಲ್ ಇಡ�ೂ�ಸುವ��ಲಲ್” ಎಂಬ ಈ �ಾತುಗಳನುನ್
�ೂೕ�ದ� ಅಕಷ್ರಶಃ ಇಬಬ್ರು ವಯ್�ತ್ಗಳು �ಾಯುವದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಸೂ�ಸುತತ್�. 10
11:10 ಮನುಷಯ್ನ �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾದ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕ��. �ೕವರ
ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಮರಣವ� ಶುಭ ಸಂ�ೕಶ. �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಮನುಷಯ್�� �ೕವರ ಸತಯ್ವ�
�ೕಡ�ಾ��. ಅದು ಅವರನುನ್ �ಂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರು ಅದನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್�ದದ್�
�ಾತರ್ ಅವ�� ಸ�ಾ�ಾನ�ಾಗುತತ್�. �ೕ�ಾನ 3:19-20; �ೂೕ�ಾ 8:5-8
�ೂೕ���. 11
11:11 ದುಷಟ್ ಮನುಷಯ್ರ �ವವ್ದ ಸಂ�ೂೕಷವ� ಅಲಪ್�ಾ�ಕ�ಾ�ರುತತ್� (�ೕಬ
20:5

�ೂೕ���).

�ೖ�ಕ

ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನವನುನ್

ಈ

�ಾ�ಯು

ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�

ಅ�ೖರ್ಸುತತ್�ಂದು �ೂೕರುತತ್�, ಸತತ್ �ೕಹಗಳು �ೕವಂತ�ಾಗುತತ್�. 12
11:12 ಇದು ಸಹ, ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಒಂದು �ಜ�ಾದ ಘಟ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡುತತ್�ಂದು
�ೂೕರುತತ್�, ಸತತ್ವರು �ರು� �ೕವಂತ�ಾ� ಆ�ೂೕಹಣ�ಾಗುವ�ದು.

“�ೕಘ”– ಅ�� 1:9 �ೂೕ���. 13
11:13 ಈ ಮ�ಾ ಭೂಕಂಪವ� “ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್ದದ್” 7,000 ಜನರನುನ್ �ಾತರ್
�ೂಂ�ತು ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ ಇದು ಅಕಷ್ರಶಃ �ರೂಸ�ೕಮ್ ಪಟಟ್ಣವನುನ್ (ವ.2,8)
ಸೂ�ಸುತತ್�ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�. ಈ ಭೂಕಂಪವ� �ಶವ್�ಾಯ್�ತ್�ಾದ �ಪತತ್ಲಲ್

ಆದ� ಸಥ್�ೕಯ�ಾದ�ಾದ್��. �ೕವಂತ�ಾ� ಉ�ದವರ �ೕ� ಇದು ಒ�ಳ್ಯ
ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೕರುತತ್� (16:9,11 �ೂೕ��). 14
11:14 “ಎರಡ�ಯ �ಪತುತ್”– 6�ೕ ತುತೂ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ನ�ಯುವ ಘಟ�.
8:13; 9:12 �ೂೕ��.

“ಇ�ೂೕ”– ಅಕಷ್ರಶಃ, “�ೂೕಡು”.
“ಮೂರ�ಯ”– �ವರ�ಯ�ಲ್ 10:1 ರ�ಲ್ �ಾರ್ರಂಬ�ಾದ �ೕಘರ್ ��ಾಮವ�
ಮು�ಾತ್ಯ�ಾ�ತು. 7�ೕ ತುತೂ�ಯು ಊದಲಪ್ಡುವದರ�ಲ್�,

ಮತುತ್ 7�ೕ

ತುತೂ��ಂದ 7 �ೌದರ್ �ಾ�ರ್ಗಳು ಬಂದವ�. ಅವ� ಮೂರ�ಯ (ಮತುತ್ ಕ�ಯ)
“�ಪತುತ್”. 15
11:15 ಈ ಸರ�ಯ�ಲ್ 7�ೕ ತುತೂ�ಯು ಕ�ಯ ತುತೂ��ಾ��, ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್
ಕ�ಯ�ಾ��, �ರ್ಸತ್ನು �ಂ�ರು� ಬರುವ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಇದು ಕ�ಯ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ
24:30-31; 1 �ೂ�ಂಥ 15:51-52; 1 �ಸ 4:16 �ೂೕ���. ಕ�ದ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್
ಪರ್ಕಟ�ಾದದದ್ನುನ್ ಮತುತ್ ಮುಂ�ನ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೕ�ರುವದನುನ್ �ೂೕಡುವ��ಾದ�
�ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯು ಎದದ್ ನಂತರ ಮತುತ್ ಮ�ಾ�ಂ�ಯ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ
ತುತೂ�ಯು ಊದಲಪ್ಡುತತ್�.

“ಉಂ�ಾ�ತು”– 7�ೕ ತುತೂ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ನ�ಯುವ ಕ�ೕಯ ಘಟ�ಗಳ
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ��ಯರು ಎದುದ್ �ಲುಲ್ವದನುನ್ �ಾಣ�ತ್ೕ� (19:11-16) ಮತುತ್ ಅದರ
ಅ�ಯ�ಲ್ ನ�ದ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ �ಂ� �ರು� �ೂೕಡು�ತ್�ಾದ್�. ಅಥ�ಾ ಅವರು ಇ�ಲ್
ಅವರು �ರ್�ಾ ಪದದ ಉದವ್ಗನ್�ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಂಡು ಭ�ಷಯ್ ಘಟ�ಗಳ
ಪರ್�ಾದ�ಯನುನ್ �ೕಳು�ತ್�ಾದ್� (��ಾಯ 55:10-11).

“�ೂೕಕದ

�ಾ�ಾಯ್��ಾರವ�

ನಮಮ್

ಕತರ್�ಗೂ…ಉಂ�ಾ�ತು”–

19:15-16;

ಮ�ಾತ್ಯ 6:10; 13:40-43; 19:28; 25:31; ಲೂಕ 1:32-33; ಅ�� 1:6-7;
�ೕತರ್� 2:1-12; ��ಾಯ 11:1-9; �ಾ� 2:44-45. ಇದು ಪರ್ಕಟ� ಪ�ಸತ್ಕದ ಒಂದು
ಪರ್�ಾನ �ಷಯ�ಾ��: �ೕವರು ತನನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಈ ಭೂ�ಯ
�ೕ� �ಾಥ್�ಸು�ಾತ್�. �ೕ� ಎ�ಾಲ್ ಆ�ವ್� ಮತುತ್ ಅ��ಾರಗಳು �ಾವ �ೕ�ಯ�ಲ್

�ಾಶ�ಾಗುತತ್�ಂದು ಮತುತ್ ಈ �ೂೕಕವನುನ್ ಆಳುವ ಸಥ್ಳವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ರ್ಸತ್ನು
ಬರು�ಾತ್�ಂದು ಈ ಪ�ಸತ್ಕವ� ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ �ಷಯ�ಾದ �ಪಪ್��ಾ�
ಮ�ಾತ್ಯ 4:17 �ೂೕ��.

“ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ಯೂ”– ��ಾಯ 9:7;

�ಾ�

7:14,27.

ಎರಡು

ಹಂತಗಳ�ಲ್ ಆತನ ಆ�ವ್�ಯು ಇರುತತ್�ಂದು �ೂೕರುತತ್�. 20:4,6; 1 �ೂ�ಂಥ
15:24-25 �ೂೕ��. ಒಂದು �ಾ�ರ ವರುಷದ ಆ�ವ್�ಯು ಆತನ ಆ�ವ್�ಯ
�ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ರುತತ್�. 16
11:16 “��ಯರು”– 4:4.
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11:17 “ಕೃತಜಞ್�ಾಸುತ್�”– ಕೃತಜಞ್�ಾಸುತ್� ಸ�ಲ್ಸಲು ಇದು �ಾರಣ�ಾ�ರುತತ್� – ಈ
�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾಪದ ಆ�ವ್�ಯು ಮು�ದು �ೂೕಗುತತ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನು ಆಳು�ಾತ್�.
ಕೃತಜಞ್�ಾಸುತ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾಜಕ. 7:12-13; �ೕತರ್� 7:17; 50:14-15; 56:12; ಎ�
5:20; 1 �ಸ 5:18 �ೂೕ��.

“ಸ�ಾ ಇರು�ಾತ�ೕ”– 1:4,8; 4:8 �ೂೕ���. 7�ೕ ತುತೂ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ಆತನು
ಬರು�ಾತ್�. 7�ೕ ತುತೂ�ಯ �ನಗಳು (10:7) 19:11-16 ರ�ಲ್ �ವ��ದ
ಘಟ�ಯವ�ಗೂ �ಸತ್���.

“ಆ�ದದ್�ಂದ”– ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ� �ೕವರು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾಜ�ಾ��ಾದ್� (�ೕತರ್�
47:2). 7�ೕ ತುತೂ�ಯ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಆತನ ಆ�ವ್�ಯು ಭೂ�ೂೕಕದ ಜನರ
ಕ�ಣ್�ಂದ ಮ��ಾಡಲಪ್�ಟ್ದದ್ರೂ, ನ�ಯುವ ಎ�ಾಲ್ ಘಟ�ಗಳ �ೕ� ಆತನು ಆ�ವ್�
ನ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. 7�ೕ ತುತೂ�ಯ ನಂತರ ಆತನು ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಆಳುವನು. 18
11:18 “ಜ�ಾಂಗಗಳು �ೂೕ���ೂಂಡವ�”– �ೕವರು ಮತುತ್ ಆತನ ಜನರ �ೕಲೂ,
ಜ�ಾಂಗಳ �ೕಲೂ �ೖ�ಾನನು �ೂೕಪ�ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 12:12 �ೂೕ��.
�ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಈ �ೂೕಪವ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೂೕರಲಪ್ಡುತತ್� –
6:4,10; 13:7; 16:9,11; 19:19.

“�ನನ್ �ೂೕಪವ� ಪರ್ಕಟ�ಾ�ತು”– 6:17; 14:19; 15:1,7; 16:19; 19:15;

�ೕತರ್� 2:4-5. 16�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ೌದರ್ದ �ಾ�ರ್ಗಳು 7�ೕ ತುತೂ�ಯ
ಅ�ಯ�ಲ್ ಬರುತತ್�.

“ಸತತ್ವರು �ೕಪ�ರ್�ೂಂದುವ ಸಮಯ ಬಂದ�”– ಇ�ಲ್ “ಸತತ್ವರು” ಎಂಬುದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾದ ಮೂರು �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನಗ��: ರಕಷ್� �ೂಂದ�
ಸತತ್ವರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� �ೕವಂತ�ಾ�ದದ್ರೂ �ಾಪದ�ಲ್ ಸ�ತ್ರುವವರು (ಎ�
2:1), ಅಥ�ಾ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ��ಾವ್�ಗ�ಾ� ಸತತ್ವರು. �ದಲ�ಯ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವ�
ಅಸಂಭವ�ಾ�� – 20�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ�ಂದ �ಣರ್�ಸುವ��ಾದ� ರಕಷ್� �ೂಂದ�
ಸ�ತ್ರುವವರು �ರ್ಸತ್ನ 1000 ವಷರ್ಗಳ ಆ�ವ್�ಯು ಅಂತಯ್�ೂಳುಳ್ವವ�ಗೂ ಕ�ೕಯ
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�

ಒಳ�ಾಗುವ��ಲಲ್

ಅ�ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್ರೂ,

ಈ

(20:7-15).

ಎರಡ�ಯ

�ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ,

ಅಸಂಭವ�ಾ��.

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್

ಮೂರ�ಯ

�ಾಯ್�ಾಯ್ಯನವ� �ಾಧಯ್�ಂದು ��ಾಚ್� �ೂೕರುತತ್�.

“ಪರ್�ಫಲವನುನ್ �ೂಡುವ ಸಮಯ”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ ಭೂ�� �ಂ�ರು�
ಬಂ�ಾಗ ತನನ್ �ೕವಕ�� ಪರ್�ಫಲವನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� – 22:12; ಮ�ಾತ್ಯ 16:27;
25:19-21; ಲೂಕ 19:15-17.

“�ಾಮ�ಕ್ ಭಯಪಡುವ�ದು”– ಇ�ರ್ 12:28; 2 �ೂ�ಂಥ 7:1; ಆ� 20:11; �ೕತರ್�
34:11-14; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7.

“�ೂೕಕ�ಾಶಕರನುನ್ �ಾಶ�ಾಡು�”– �ಾ�ಗ�� �ೂಸ �ಸರು. ಅವರು �ೕವರು
�ಾ�ದ ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಶ�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತತ್�
�ೕವರು ಅವರನುನ್ �ಾಶ�ಾಡು�ಾತ್�. 19
11:19 “�ೕ�ಾಲಯ”– 7:15; 16:1.

“ಮಂಜೂಷ”– ��ೕ 25:10-22; ಇ�ರ್ 9:4. ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ದದ್ ಮಂಜೂಷವ�
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ

�ಜ�ಾದ

ಮಂಜೂಷದ

ಪರ್��ಾ��

(ಇ�ರ್

8:1-2,5).

“ಒಡಂಬ��ಯ” ಮಂಜೂಷವ� ��ಾ� �ಟಟ್ದ�ಲ್ �ೕವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ೂಂ��
�ಾ�ದ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (��ೕ 25:15; ಧ�ೕರ್ 10:1-5). ಇ�ಲ್

�ೕಳಲಪ್�ಟ್ರುವ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಮಂಜೂಷವ� ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ �ಷಯ�ಾ�ಯೂ
ಮತುತ್ �ೕವರು ತನನ್ ಜನ�� ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರುವ�ದನುನ್ �ಾವ� �ೕ�ಸುವಂ�
�ಾಡುತತ್�. ಮುಂ�ನ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಆತನು ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಅವ�� ತನನ್
ನಂ�ಗ�ತ್�ಯನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್�.

“�ಂಚುಗಳೂ…ಆ�ಕ�ಲ್ನ ಮ�ಯೂ”– 4:5; 8:5; 16:18.

121-5
12:1-5 ಅ�ಾಯ್ಯ 15,16 ರ�ಲ್ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುವ ಏಳು �ೌದರ್ದ �ಾ�ರ್ಗಳ
ಮುಂ�ತ�ಾ� �ವರ�ಯ�ಲ್ ಒಂದು ��ಾಮದ ಮೂಲಕ ಇದು �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್�.
7�ೕ ತುತೂ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್�ೕ ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್�ಾಗುತತ್�, ಆದ� 12-14
ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು 7�ೕ ತುತೂ�ಯು ಊದಲಪ್ಡುವ ಮುಂ� ನ�ಯುವ ಘಟ�ಗಳನುನ್
�ಂ�ರು� �ೂೕಡುತತ್� ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಆ �ನಗಳ �ಷಯ�ಾ� ��ಚ್ನ
�ಾ��ಗಳನುನ್ �ೂಡುತತ್�. 1
12:1 “�ಂಗಸು”– ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ರುವ ಅ�ೕಕ ��ಹ್ಗ�� ಅ�ೕಕ ಅಥರ್ಗಳನುನ್
�ಾಯ್�ಾಯ್��ದಂ� ಇದಕೂಕ್ ಅ�ೕಕ ಅಥರ್ಗ��. ಆ�ಯ ಬ�ಗ್ �ೂ�ಟ್ರುವ �ಷಯಗಳನುನ್
�ೂೕ�ೂೕಣ. 11:19 ರ�ಲ್ ಒಡಂಬ��ಯ ಮುಂಜೂಷವನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ��ದ ತಕಷ್ಣ
ಈ�ಯನುನ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�. ಆ�ಯು ಒಂದು “��ಹ್” – ಇದು ನಮ� ��ಸುವ�ೕನಂ�
ಆ�ಯು �ಜ�ಾದ ವಯ್ಯ�ತ್ಕ �ಂಗಸಲಲ್ ಆದ� �ೕ� �ಾವ��ೂೕ ಒಂದರ ಪರ್���
ಎಂದು ��ಯುತತ್�. ಆ�ಯನುನ್ �ವ�ಸುವ�ಲ್ ಉಪ�ೕ��ರುವ ಇತರ ��ಹ್ಗಳನುನ್
�ೂೕಡು�ಾಗ ಆ�ಯ �ಷಯ�ಾ� �ಾ�ರುವ �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನವ� ದೃಢಪ�ಟ್�. ಆ�ಯು
“ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್” �ಾ���ೂಂಡಳು – “ಆ�ಾಶದ�ಲ್” ಎಂಬುದು ಸಹ �ಾಧಯ್�ಾದ
�ಾ�ಾಂತರ�ಾ��. ಇದು ಆ�ಯ ಪರ�ೂೕಕದ ಕ�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್� – ಈ
�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಜ�ಾಂಗಗ��ತಲೂ ಆ�ಯು ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನದ�ಲ್�ಾದ್� (ಧ�ೕರ್ 7:6
�ೂೕ���). ಸೂಯರ್, ಚಂದರ್, ಮತುತ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳ ��ಹ್ಗಳು ಆ�� ಸಂಬಂ��� (ಆ�
37:9-10 �ೂೕ���). ಆ�ಯು ��ೕಟವನುನ್ ಧ���ಾದ್�, ಅದು ಆ�ವ್� ನ�ಸಲು
ಇರುವ ಅ��ಾರವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 19:28; ಅ�� 1:6-7; ��ಾಯ

2:1-5 �ೂೕ���). ಈ �ೂೕಕವನುನ್ ಆಳುವ ಮಗು�� ಆ�ಯು ಜನಮ್ �ೕ�ದಳು (ವ. 5
�ೂೕ��� 19:15,16). ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಆ�ಯು ಮ�ಾ �ಂ�ಯನುನ್
ಎದು�ಸು�ಾತ್� (ವ. 6,13-15. �� 30:7-9; �ಾ� 12:1 �ೂೕ���). ಅವ��
ಆಳುವ ತನನ್ ಮಗನಲಲ್� ಆ�ಯು ಸಂತ�ಯನುನ್ ಸಹ �ೂಂ��ಾದ್� (ವ.17). ಈ
ಎ�ಾಲ್ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� ಈ �ಂಗಸು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್�ಂದು ಈ
�ಪಪ್�ಯ �ೕಖಕನು ನಂಬು�ಾತ್�. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
ಜ�ಾಂಗವನುನ್��ೂೕವ �ೕವರ “�ಂಡ�” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. ��ಾಯ 54:5;
�� 3:14; 31:32 �ೂೕ��. ಇದ�ಂ�ಾ� ಆ�ಯು ಆ�ಾಶದ�ಲ್ �ೕ�ೂೕಮಯ�ಾ�
�ಾ���ೂಂಡಳು. 2
12:2 ಈ ವಚನವ� ಎರಡು �ಾ�ರ ವಷರ್ಗಳ �ಂ� �ರ್ಸತ್ನ ಜನನವನುನ್ �ಂ�ರು�
�ೂೕಡುವ�ದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��. 3
12:3 “ಘಟಸಪರ್”– �ೖ�ಾನನು (ವ.9). ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ �ವ��ರುವ ��ಹ್ಗಳ�ಲ್
ಒಂದು (9:5 �ಪಪ್�).

“ಏಳು ತ�ಗಳೂ ಹತುತ್ �ೂಂಬುಗಳೂ”– 13:1 �ೂೕ���. ಏಳು ತ�ಗಳು ದುಷಟ್
ಬು�ದ್ವಂ��ಯ ಸಂಪ�ಣರ್� ಮತುತ್ �ಾಯಕತವ್ದ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡಬಹುದು; ಹತುತ್
�ೂಂಬುಗಳು �ೌ�ಕ ಶ�ತ್ಯ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್� (17:12).

“ಏಳು ಮಕುಟಗಳು”– ಅಂಧ�ಾರದ ಮತುತ್ ದುಷಟ್ �ೕತರ್ವನುನ್ ಆಳಲು ಸಂಪ�ಣರ್
ಅ��ಾರ (ಎ� 6:12). “ಏಳು” ಎಂಬುದರ �ಷಯ�ಾ� 1:4 ರ�ಲ್ನ �ಪಪ್�. 4
12:4 ಇದು �ೖ�ಾನನ ಮತುತ್ ಅವ�ೂನ್ಂ�� �ೕವರ ಅ�ೕಕ �ೕವದೂತರ ಮೂಲ
ಪತನವನುನ್ �ಂ�ರು� �ೂೕಡುವಂ��
“ನಕಷ್ತರ್ಗಳು”– 9:1 �ೂೕ���. �ೖ�ಾನನ�ಗೂ ದೂತ��ಾದ್� – ವ.7. ಅಥ�ಾ ಬಹುಶಃ
�ೖ�ಾನನು ತುಂ�ಾ �ೂಡಡ್ವನು ಮತುತ್ ಶ�ತ್ವಂತನು ಅವನು ಆ�ಾಶದ�ಲ್ರುವ ಮೂರ�ೕ
ಒಂದು �ಾಗ ನಕಷ್ತರ್ಗಳನುನ್ ಅವ�ಗಳ �ೖಸ�ರ್ಕ �ಾಥ್ನಗ�ಂದ ಎ�ದು �ಾಕಬಲಲ್ನು ಎಂದು
ಸೂ�ಸುವ ಒಂದು �ತರ್ಣ �ರಬಹದು. ಆದ� �ದಲ �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನವ�
ಉತತ್ಮ�ಾದ�ದ್�ಸುತತ್�.

“ಆ�ಯ ಮಗುವನುನ್ ನುಂ��ಡಲು”– �ೖ�ಾನನು �ಾಧಯ್�ಾದ� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಹು�ಟ್ದ
ಕೂಡ�

�ಾಶ�ಾಡಬ�ಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು.

�ಶಚ್ಯ�ಾ�

ಅರಸ�ಾದ

��ೂೕದನ

ಪರ್ಯತನ್ದ�ಲ್ ಅವ�ೂನ್ಂ��ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 2:13-16). 5
12:5 �ೕಸು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಯೂದ ಕುಲದ�ಲ್ ಹು�ಟ್ದನು (5:5; �ೂೕ�ಾ 1:3;
ಗ�ಾ 4:4).

“ಕ�ಬ್ಣದ �ೂೕಲು”– 19:15; �ೕತರ್� 2:9.
“ಆತನ �ಂ�ಾಸನದ…ಎತತ್ಲಪ್�ಟ್ತು”– 3:21; 5:6; 7:17; ಅ�� 1:9; 2:32-36;
ಇ�ರ್ 1:3-4. ಇದು �ೕ� �ಾವ��ೂೕ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ ವಯ್�ತ್ಗಳ ಗುಂ�ಾ�ರಬಹು��ೕ?
6

12:6 “�ಾ�ರದ ಇನೂನ್ರ ಅರವತುತ್ �ನಗಳು”– ವ.14; 11:3; 13:5 (11:2 ರ
�ಪಪ್�). ಈ ಸಮಯದ ಅವ�ಯು ಅಕಷ್ರಶಃ �ಾ�� ಎಂದು �ೕ�ಸ�ರಲು �ಾವ
ಒ�ಳ್ಯ �ಾರಣ�ಲಲ್. ಮತುತ್ ಇದು ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ �ೖ�ಾನನುನ್ ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ
�ೂಬಬ್ಲಪ್ಡುವ ಸಮಯವನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ರಬಹು�ಂದು �ೂೕ�ಸುತತ್� (ವ.9-13). ಈ
ಅವ� 1,260 �ನಗಳು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ ಆ�ೂೕಹಣ�ಾದ �ೕ� ತಕಷ್ಣ
ನ�ಯ�ಲಲ್. 1-5 ರ�ಲ್ ಆ �ಂಗ�ನ �ಷಯ�ಾ� �ೕ�ದ �ಾಯರ್ಗಳು �ಾವ� ಆ�ಯನುನ್
ಗುರು�ಸಲು �ೕಳಲಪ್�ಟ್�. ಈ ಆ�ಾರಗಳನುನ್ �ೂಟಟ್ನಂತರ, ಆ�ಯ ಚ��ರ್ಯ ಬ�ಗ್
ಇನುನ್ �ೕಳುವ�ದು ಅವಶಯ್�ಲಲ್, ಆದದ್�ಂದ ಆ �ಂಗ�ನ ಮುಂ�ನ ಮ�ಾ ಘಟ�ಯ
ಭ�ಷಯ್ವನುನ್ ನಮ� �ೂಡಲಪ್�ಟ್�. �ದಲ� ಶತ�ಾನ�ಂದ ಕ�ಯವ�ಗೂ
�ೌನ�ಾ� �ಾದು �ೂೕ�ತು �ಾಕಂದ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ ಉ�ದ್ೕಶ�ಕ್ ಇದು �ಾವ��ೕ
�ೕರ ಪರ್�ಾವ �ೕರುವ��ಲಲ್. ಪರ್ಕಟ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕವ� �ಂ� ನ�ದ ಚ��ರ್ಯ ಪ�ಸತ್ಕವಲಲ್
ಆದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಪರ್�ಾದ��ಾ��. 7
12:7 “ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಯುದಧ್”– �ೖ�ಾನನು ಮತುತ್ ದುಷಟ್ ಆತಮ್ಗಳ �ೕ�ಗಳು
ಅವ�ೂನ್ಂ��ರುವವರು ಈಗ “ಪರ�ೂೕಕದ �ೕತರ್” ದ�ಲ್�ಾದ್� – ಎ� 6:12 (ಎ� 1:3
ರ �ಪಪ್�). ಇ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ರುವ�ದು “ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್” ಸಮ�ಾ��. �ೖ�ಾನ��
ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂೕಗಲು ಪರ್�ೕಶ��, �ೕವರ ಪರ್ಸನನ್�� – ವ. 10; �ೕಬ 1:6-7

(�ೖ�ಾನನ �ಷಯದ �ಪಪ್� 1 ಪ�ವರ್. 21:1). ಅವನನುನ್ �ೂರ �ಾಕಲು ನ�ಯುವ
ಯುದಧ್ವ� ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ನ�ಯುವ��ಂದು �ೂೕರುತತ್�. �ೖ�ಾನನುನ್ �ೂರ
�ಾ�ದ ನಂತರ �ೕವರ �ಾಜಯ್ವ� ಬರುತತ್�ಂದು �ೕಳಲಪ್�ಟ್� (ವ.10) ಮತುತ್ “ಅವ��
ಬಹಳ ಕ�� ಸಮಯ �ಾತರ್ ಉ���” –ಎಂದು ಅವ�� ���� (ವ.12). ಮತುತ್
ಅವನು ಆ �ಂಗಸನುನ್ 1260 �ನಗಳು �ಾತರ್ �ಂ�ಸಬಹು�ಂದು �ಾವ� ಗಮ�ಸ�ೕಕು.

“�ೕ�ಾ�ೕಲನು”– �ಾ� 10:13,21; 12:1; ಯೂದ 9 �ೂೕ��. ಈ ಮ�ಾ
�ೕವದೂತನು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕಶದ ರಕಷ್ಕ�ಾ��ಾದ್�. 8
12:8

“�ೂೕತು

�ೂೕದರು”–

�ಾ�ಾದ�

ಬಹಳ

�ಂ��ೕ

�ೖ�ಾನನನುನ್
ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ (ಅಥ�ಾ ಪರ�ೂೕಕ �ೕತರ್) �ೂರ �ಾಕಬಹು�ಾ�ತುತ್. �ೌದು –
ಇದನುನ್ �ಾಡಲು �ೕವರ �ಾನವ�ಳಳ್ ಉ�ದ್ೕಶದ�ಲ್ ಇ�ದ್ದದ್� �ಾಡಬಹು�ತುತ್.

“ಪರ�ೂೕಕ�ೂಳ� ಅವ�� �ಾಥ್ನವ� ತ�ಪ್�ೂೕ�ತು”– ಭ�ಷಯ್ �ಾಲ�ಕ್ �ೕವರ
ಉ�ದ್ೕಶವ� ಪ�ಪ�ಣರ್�� ಬರುತತ್� ಮತುತ್ �ೖ�ಾನ�� ಅದರ�ಲ್ �ಾವ �ಾಲೂ
ಇರುವ��ಲಲ್. 9
12:9 “ಸಪರ್”– ಆ� 3:1-5; ��ಾಯ 17:1; 2 �ೂ�ಂಥ 11:3.

“��ಾ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-5; �ೕ�ಾನ 8:44.
“ಭೂ�ೂೕಕದವರ�ನ್�ಾಲ್ ಮರುಳು�ೂ�ಸುವ”– �ೖ�ಾನನು ಮ�ಾ ವಂಚಕ�ಾ��ಾದ್�
(20:3,8,10). �ೂೕಕವನುನ್ ವಂ�ಸುವ ಇ�ನ್ರಡು ಶ�ತ್ಗ��ಾ� �� 17:9; ಇ�ರ್
3:13

�ೂೕ��.

�ಾವ�

ಇ�ಲಲ್ವನುನ್

�ೂೕಡು�ಾಗ

ವಂಚ�ಯ

�ಾಧಯ್�ಯು

���ಲಲ್� ಬಹಳ ��ಾಚ್�ರುತತ್� ಎಂದು �ಾಣುತತ್� (ಆದ� ಮ�ಾತ್ಯ 24:24
�ೂೕ���). 10
12:10 “ಈಗ”–ಆ �ಖರ ಕಷ್ಣವನುನ್ ಎಂಬ ಅಥರ್ವಲಲ್, �ಾಕಂದ� ಇನುನ್ ಸವ್ಲಪ್
ಸಮಯ ಭೂ�ಯ �ೕ� ತನನ್ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡಲು �ೖ�ಾನ�� ಅನುಮ� ಇರುತತ್�
(ವ. 13-17). ಇ�ಲ್ “ಈಗ” –ಎಂದ� �ೕವರ �ಾಜಯ್ವ� ಬಹಳ ಸ�ೕಪ�ಾ��, �ಾ�ಲ
ಬ�ಯ�ಲ್�ೕ ಇ� ಎಂದಥರ್ (11:15).

“ಸ�ೂೕದದರ �ೕ� ದೂರು �ೕ�ದ ದೂರು�ಾರನು”– ಇದ�ಕ್ ಉ�ಾಹರ� �ೕಬ
1:9-11; 2:3-5; �ಕಯರ್ 3:1. ಯುಗದ ಉದದ್ಕೂಕ್ ಇದು �ೖ�ಾನನ ಒಂದು
�ಲಸ�ಾ��. “�ೖ�ಾನ” ಎಂಬ ಪದ�ಕ್ ��ೂೕ�ಸುವವನು ಎಂದಥರ್, “��ಾ�” ಎಂದ�
ದೂರುವವನು.

“ನಮಮ್ �ೕವರ ಮುಂ�”– ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್.
“ಹಗ�ರುಳು”– ��ಾವ್�ಗಳ �ಾಪಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ದರ�ಲ್
�ೖ�ಾನನು ಆಸ�ತ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�. ದುರದೃಷಟ್ವ�ಾತ್ ��ಾವ್�ಗ��ಾ� ತಂ�ಯ
ಮುಂ� �ಾ�ಾಡಲು ಒಬಬ್ ವ�ೕಲ��ಾದ್� (1 �ೕ�ಾನ 2:1). 11
12:11 “ಜ��ದರು”– 2:7. �ೖ�ಾನನ �ೕ� �ೕ� ಜಯ �ೂಂದ�ೕ�ಂದು
ಪರ�ೂೕಕವ� ನಮ� �ೕಳುತತ್�.

“ರಕತ್”– 1:5; 5:9; 7:14; ಮ�ಾತ್ಯ 26:28; ಇ�ರ್ 9:14; 1 �ೕ�ಾನ 1:7-9.
“ಅನುಭವ �ಾ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:32; �ೂೕ�ಾ 10:9-10. �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅ�� �ಾಡದ
�ರ್ೖಸತ್ನು �ೂೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವ�ಾ��ಾದ್�.

“�ಾರ್ಣದ �ೕಲಣ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ೂ�ದು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:37-39; ಲೂಕ
14:26-27; ಅ�� 20:24. �ೖ�ಾನನುನ್ ಜ��ದವ�ೕ �ಜ�ಾದ �ಷಯ್�ಾ��ಾದ್�. 12
12:12 “ಹಷರ್�ೂ�ಳ್�”– �ೖ�ಾನನು ಜಜಜ್ಲಪ್�ಟ್ರುವ�ದ�ಂದ.

“ದುಗರ್�”– ಇದು ದುಃಖ, �ೂೕವ� ಮತುತ್ ಕಷಟ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
“ಮ�ಾ �ೌದರ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ�”– ಇದು ಮ�ಾ �ಂ�� �ಾರಣ�ಾಗುತತ್� (7:4; ಮ�ಾತ್ಯ
24:21).

ಬರುವಂತ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮನುಷಯ್ರ

�ೕ� ಸು�ಯುವ�ದು �ೕವರ

�ೂೕಪವಲಲ್, ಆದ� �ೖ�ಾನನ ಮತುತ್ �ೕವ ಜನರ �ರುದದ್�ಾ�ರುವ ದುಷಟ್ ಮನುಷಯ್ರ
�ೂೕಪ�ಾ��.

“�ಾಲವ� ಸವ್ಲಪ್�ಂದು ��ದು”– ವ.6,14. 13
12:13 �ೖ�ಾನನು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕಶವನುನ್ �ಾಶ�ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. 14
12:14 ಇ�ಲ್ “ಗರುಡ ಪ�ಯ ಎರಡು ��ಕ್” ಮತುತ್ “ಅರಣಯ್ದ�ಲ್ರುವ ಸಥ್ಳ”

ಎನುನ್ವ�ದು �ಾವ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�ಂದು ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಆದ� �ೕವರು
�ೕ�ೂೕ,

ಎ�ಲ್�ೕ

ಇ�ಾರ್�ೕಲನುನ್

ತ�ಪ್ಸು�ಾತ್�

ಮತುತ್

ಆ�ಯನುನ್

�ಾ�ಾಡು�ಾತ್�ಂದು ನಮ� ��ದ� (ವ.6; �� 30:7).

“ಒಂದು �ಾಲ, ಎರಡು �ಾಲ, ಅಧರ್�ಾಲ”– ವ. 6, 11:2-3. �ಾ� 7:25; 12:7 ಸಹ
�ೂೕ��. 15-16
12:15-16 ಇ�ಲ್ರುವ �ವರ�ಯು ಅಥರ್�ಾಗುವ�ದ�ಾಕ್� �ಾವ� ಇದರ �ರ�ೕ���ಾ�
�ಾಯು�ತ್ೕ�. �ೕವರ ಜನರನುನ್ �ಾಶ�ಾಡಲು �ೖ�ಾನನು ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ ಶ�ತ್ಯನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�, ಆದ� ಅವ�ಂದ ಅದು ಅ�ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. 17-18
12:17-18 “ಆ�ಯ ಸಂ�ಾನದವರ�ಲ್ ಉ�ದವರ �ೕ�”– ಇವರು ಆ��ಂದ
��ನನ್�ಾದವರು ಆದದ್�ಂದ ಇದು �ೕ� ಜನರ ಗುಂಪನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆ “�ಂಗಸು”
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ಾದ� ಈ ಗುಂ�ನವರು �ಾರು? ಐಕಯ್�ಾದ �ರ್ೖಸತ್ರು ಇ�ಾರ್�ೕ��ಂದ
�ಗು�ೂಡದವ�ಂದು �ಾವ� �ೕಳಬಹು�ೂೕ? ಈಗ ��ಾವ್�ಗಳ �ೕರು ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್�ಯಲಲ್�ೕ?

ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ�ಲ್ರುವ

�ೕವಜನರು

�ೂಸ

ಒಡಂಬ��ಯ ಸ�ಗ�� ಜನಮ್ �ೂಟಟ್ರಲಲ್�ೕ? “ಆ�ಯ ಉ�ದ ಸಂತ�ಯು” –ಈ
ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ �ರ್ೖಸತ್ರಲಲ್, ಅವರು �ಾರ�ರಬಹು�ಂದು �ೕಳುವ�ದು
�ಜ�ಾ�ಯೂ ಕಷಟ್ಕರ�ಾ��.

“�ೕಸು�ನ �ಷಯ�ಾದ �ಾ�”–��ಾವ್ಸವ�ಳಳ್ �ಾಯರ್�ೕಲ�ಾದ �ರ್ೖಸತ್ರು “ಉ�ದ
ಸಂತ�ಯವರು” ಎಂದು �ೕಳಲು ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಬಲ�ಾದ �ಾ��ಾ��. ಈ ಯುಗದ
ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಅವರನುನ್ ಸಹ �ಾಶ�ಾಡಲು �ೖ�ಾತ್ನನು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�.
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13:1 “ಮೃಗ”– 11:7 – ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಈ �ಸ��ಂದ ಸು�ಾರು 40 �ಾ�
ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್�. �ಾ��ೕಲ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ “ಮೃಗಗಳು” �ಾಸತ್ವ�ಾ� �ಾಜಯ್ಗಳನುನ್
ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಆಳುವವರನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ��ಹ್ಗ�ಾ�� (�ಾ��ೕಲ ಅ�ಾಯ್ಯ 7
ಮತುತ್ 8). �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� ಇ�ಲ್ಯೂ ಸಹ “ಮೃಗಗಳು” –ಇ�ೕ ಅಥರ್ವನುನ್

�ೂಂ��. �ಲವ� �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಈ ಮೃಗವ� 12:3 ರ�ಲ್ನ �ಂಪ� ಘಟಸಪರ್ವನುನ್
�ೂೕಲುವ�ದನುನ್ ಗಮ��. ಆದ� ಘಟಸಪರ್ದ ತ�ಯ �ೕ� ಏಳು �ೂಂಬುಗ�ದದ್ವ�.
ಅವನ �ೕತರ್ದ�ಲ್ ಈ ಘಟಸಪರ್�ಕ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ಅ��ಾರ�ರುತತ್�. ಈ ಮೃಗದ ಅ��ಾರವ�
ಹತುತ್ �ಾಜರು (17:12-13) ಮತುತ್ ಘಟಸಪರ್�ಂದ ಪ�ಯ�ಾ��.

“ಹತುತ್ �ೂಂಬುಗಳು”– �ಾ� 7:7 ಸಹ �ೂೕ��.
“�ೕವದೂಷಣ�ಾಮಗಳೂ”– ವ. 5. 2 �ಸ 2:4; 1 �ೕ�ಾನ 2:18,22 �ೂೕ���.
�ೕವದೂಷ�ಯ �ಷಯದ �ಪಪ್� ಮ�ಾತ್ಯ 9:3.

2

13:2 “�ರ�…�ಂಹದ �ಾ�ಯಂ�ಯೂ”– ಈ ಮೃಗವ� �ಾ� 7:2-8 ರ�ಲ್
�ೂೕಡುವ �ಾಲುಕ್ ಮೃಗಗಳ ಗುಣಲಕಷ್ಣವನುನ್ ಒ�ಾಟ್� �ೂಂ��, ಆದ� �ಾಲಕ್�ಯ
ಮೃಗ�ೂಂ��
ಗುರು���ೂಳುಳ್ತತ್�.
ಈ
ಮೃಗವ�
ಒಂದು
�ೕ�ಯ�ಲ್
ಪ�ನುರು�ಜ್ೕವನ�ೂಂಡ �ೂೕಮನನ್ರ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್�ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕರುತತ್�. �ಾ�
2:32-45; 7:7 �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. ಇದು �ೂೕಕದ�ಲ್ ಅನಯ್ಜನರ ಕ�ೕಯ
ಶ�ತ್�ಾ�ರುತತ್�. ಮತುತ್ ಅದು ಭಯಂಕರ�ಾದ ದುಷಟ್ ಶ�ತ್�ಾ�ರುತತ್� �ಾಕಂದ�
ಘಟಸಪರ್ವ� ಅದರ �ಂ�ರುತತ್�. �ಾವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೖ�ಾನನು �ಾಣದ
ಅ�ೂೕ�ೂೕಕದ�ಲ್ದುದ್�ೂಂಡು �ೕವರ �ರುದದ್�ಾ��ಾದ್�ೂೕ, �ಾ��ೕ ಈ ಮೃಗವ�
ಭೂ�ಯ �ೕ� ಬ�ರಂಗ�ಾ� �ಾಣುತತ್�. 2 �ಸ 2:9-10. 3
13:3 17:8-11 �ೂೕ��. �ಾ��ೕಲನ ಮೃಗಗಳ ದಶರ್ನದ�ಲ್ “ತ�ಗಳು” �ಾಜಯ್ಗಳ
ಮತುತ್ ಅದರ ಆಳುವವರ �ಾಗಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಇ�ಲ್ “ಮರಣಕರ�ಾದ �ಾಯ”
ಮುಂ� ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಬರುವ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ ಒಂದು �ಾಗ ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್ ಆಳುವವರು
�ಾಶ�ಾಗು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ ಸತುತ್ �ೂೕಗು�ಾತ್�. 11:7 �ೂೕ�� – ಆ “ಮೃಗವ�”
“ಕೂಪ�ಂದ” �ೕ� ಬರುತತ್�. ಕೂಪವ� ಸತತ್ ವಯ್�ತ್ಗಳ �ೂೕಕ�ಾ��. �ಲವ� �ಾ�
“ಮೃಗ” ಎಂಬುದು �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಆಳುವ ಒಬಬ್ ಮನುಷಯ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ಂದು
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕರುತತ್� ಅವನನುನ್ “ಮೃಗ” ಎಂಬು�ಾ�ಯೂ ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್� (ವ.18;
17:8-13; 19:19-20; 20:10 �ೂೕ��). ಅವನು �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್�
ಮತುತ್ ತನನ್ ವಯ್�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ ಈ ಎ�ಾಲ್ “ಮೃಗಗಳ” ಗುಣಲಕಷ್ಣವನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್�. 2

�ಸ 2:3-4; 1 �ೕ�ಾನ 2:18,22 “�ಾಪದ ಮನುಷಯ್ನು” ಮತುತ್ “�ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯ”
ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡುತತ್�. ಈ “ಮೃಗ” ಆ ವಯ್�ತ್ ಎಂದು �ಾವ� ಸಂ�ೕಹ ಪಡಬಹು�ೕ?

“�ಾ��ಾ�ತು”– ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಇದು ಒಂದು �ೂಡಡ್ ಅದುಭ್ತ�ಾ�ರುತತ್� “ಇ�ೕ
ಪರ್ಪಂಚ�ೕ” ಆಶಚ್ಯರ್�ಂದ �ೂೕಡುತತ್�. ಈ ಅದುಭ್ತವ� ಒಬಬ್ ಸತತ್ ವಯ್�ತ್ಯು
ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ �ೂಂದುವ��ಾ�ರುತತ್�. �ಂ� �ೂೕಮನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಆ�ದವರ�ಲ್
ಒಬಬ್�ಾ�ರಲು �ಾಧಯ್�ರಬಹುದು. 17:10-11 �ೂೕ��. 4
13:4 “ಘಟಸಪರ್�� ನಮ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವವ�ಾದರು”– ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಜನರು
�ೖ�ಾನನ ಆ�ಾಧಕ�ಾಗುವರು. �ೕ� �ಾಡಲು ಅವ��ರುವ ಒಂದು �ಾರಣ�ೕ�ಂದ�
�ೖ�ಾನನು ಮತುತ್ ಆ ಮೃಗವ� �ೕವರ ಮತುತ್ �ೕವಜನರ �ೕ� ಕ�ಗೂ ಜಯ
�ೂಂ�ದ�ಂದು ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು. �ೖ�ಾನನು ತನನ್ನುನ್ ಆ�ಾ�ಸ�ೕ�ಂದು
ಇ�ಚ್ಸು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 4:8 �ೂೕ��),

ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಲವ� ಜನ�ಂದ

�ೂಂ��ೂಂ��ಾದ್� (9:20; �ಾಜಕ 17:7; ಧ�ೕರ್ 32:17; �ೕತರ್� 106:37; 1
�ೂ�ಂಥ 10:20). ಅಂತಹ ಆ�ಾಧ�ಯು, ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ �ಚುಚ್ ಪರ್ಚ�ತ
ಮತುತ್ �ಚುಚ್ ಮುಕತ್�ಾ�ರುತತ್�.

“ಘಟಸಪರ್ನು ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು”– ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾಜಯ್ಗಳನುನ್
�ರ್ಸತ್�� �ೂಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ೖ�ಾನನು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾಶ�ಾಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್�ದನು. �ರ್ಸತ್ನು ಅವನ �ೂಡು�ಯನುನ್ �ರಸಕ್��ದನು. ಆದ� ಈ ಯುಗದ
ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಅದನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವವನನುನ್ �ೖ�ಾನನು ಕಂಡು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�.

“ಆ ಘಟಸಪರ್�� ನಮ�ಾಕ್ರ �ಾಡುವವ�ಾದರು”– ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್
ಮನುಷಯ್ರನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವ �ೕಘರ್�ಾಲದ ಪರ್ವೃ�ತ್ ಅದರ ಪ�ಣರ್ �ಳವ��ಯನುನ್
ತಲುಪ�ತತ್�.

“ಯುದಧ್�ಾಡಲು �ಾರು ಶಕತ್ರು”– ಆ ಮೃಗ�ಕ್ �ಶವ್�ಾಯ್� ಶ�ತ್ ಇರುತತ್� (ವ.7),
ಮತುತ್ �ಾವ �ೕಶವ� ಅವನ �ರುದದ್�ಾ� ಯುದಧ್�ಾಡ�ಾರದು. 5
13:5 “ಬ�ಾ� �ಾತುಗಳನೂನ್ ದೂಷ�ಯ �ಾತುಗಳನೂನ್”– ವ. 1; �ಾ� 7:8;
11:36.

“ನಲವ್�ತ್ರಡು �ಂಗಳುಗಳು”– 11:2-3; 12:6,14; 17:12. ಅವನ �ೂಡಡ್
�ಗಗ್��ಯ

ಇ��ಾಸದ�ಲ್
�ರ್ಸತ್��ೂೕ��ಂತಲೂ �ಚುಚ್ �ಾಲ ಆ�ದರು. 6
13:6

�ೂರ�ಾ�ಯೂ,

“�ೕವದೂಷ�”–

ಈ

ವಚನಗಳ�ಲ್

ಅ�ೕಕ
ಇದನುನ್

ಸ�ಾರ್��ಾ�ಗಳು
ಮೂರು

�ಾ�

ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ�ದ�ಂದ ಇದು ಮೃಗದ ಗಮ�ಾಹರ್ವ�ಳಳ್ ಗುಣಲಕಷ್ಣ�ಂದು �ಾವ�
�ೕ�ಾರ್�ಸಬಹುದು. 7
13:7

“�ೕವಜನರು”– �ಾ� 7:21,25.

ಕತರ್�ಾದ

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ

��ಾವ್�ಗಳನುನ್

ಸೂ�ಸಲು �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಉದದ್ಕೂಕ್ ಈ ಪದವನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. �ೂೕ�ಾ 1:7 �ೂೕ���. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ಯೂ
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೂತುತ್ಪ�ಸಲು ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��.

“ಅವರನುನ್ ಜ�ಸಲು”– 6:10; 7:14; 11:7; 12:17. ಆ “ಮ�ಾ�ಂ�ಯು” ಅವನ
ಚಟುಚ�ಕಗಳ ಫಲ�ಾ�ರುತತ್�. ಮೃಗವ� �ೕವಜನರನುನ್ ಜ�ಸುತತ್�, ಆದ� ಅ�ೕ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಅವರು ಅವನನುನ್ ಜ�ಸುವರು. 15:2 �ೂೕ��. ಅವನು �ೖ�ಕ�ಾ�
ಅವರನುನ್ ಜ�ಸು�ಾತ್�, ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾದ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವನನುನ್
�ೂೕ�ಸುವರು – ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�. ಅವನು ಅವರನುನ್ �ಂ�ಸು�ತ್ರು�ಾಗಲು ಅಥ�ಾ
ಅವರನುನ್ �ೂಲುಲ್�ಾಗಲು ಅವರು ಪ�ಪ�ಣರ್ ಜಯ�ಾ�ಗ�ಾ��ಾದ್�.

“ಸಕಲ ಕುಲ…ಜ�ಾಂಗಗಳ”– �ರ್ಸತ್ ��ೂೕ�ಯ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ವ� ಇ�ೕ ಭೂ�ೂೕಳವನುನ್
ಸುತುತ್ವ�ದ �ದಲ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್�ಾ�ರುವ�ದು. 8
13:8 ವಚನ 4.

“�ೕವ�ಾಧಯ್ರ ಪ�ಟ್”– 3:5.
“ಜಗದುತಪ್�ತ್�”– ಈ �ಾಕಯ್ �ಾಗವನುನ್ “�ೂಯಯ್ಲಪ್ಟಟ್ ಕು��ಾ�ಾತನ”, ಅಥ�ಾ,
ಬಹುಶಃ,

�ಾ�ಾರ

�ಸರುಗಳು

ಬ��ರುವ�ಲಲ್��ೕ”

ಎಂಬ

�ಾಕಯ್ಗ�ೂಂ��

��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. 17:8 �ೂೕ���. �ೕವರ �ೕಜ�ಯ�ಲ್ ಜಗದುತಪ್�ತ್�
ಮುಂ��ೕ ಕು��ಾ�ಾತನು �ೂಯಯ್ಲಪ್�ಟ್ದದ್ನು (1 �ೕತರ್ 1:19-20), ಆದರೂ,
�ಾಸತ್ವದ�ಲ್ ಇದು �ಜವಲಲ್. ಮತುತ್ ಆಗ�ೕ �ಲವರ �ಸರುಗಳು ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್

ಬ�ಯ�ಾ�� ಎಂದು �ೕ�ಸಲು ನಮ� �ಾರಣ�� (ಉ�ಾಹರ��ಾ�, ಎ� 1:4
�ೂೕ��). ಇ�ಲ್ ಬ��ರುವವರ �ಸರುಗಳು ಮ�ಾತ್ಯ 24:24 ರ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ
�ೕವರು ಆದು�ೂಂಡವರ �ಸರುಗ�ಾ��. ಅವರು �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
ಮೃಗದ ದುಷಟ್ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಗುರು�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೂೕಕವ� �ಾಡುವಂಥದನುನ್
�ಾಡಲು ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�. 9
13:9 “�ೕಳ�”– 2:7. 10
- 13:10 �ೕತರ್� 7:15; 18:25-27; �ಾ�ೂೕ 22:8; ಗ�ಾ 6:7.
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13:11 “ಭೂ��ಳ�ಂದ”–ಇದ�ಕ್ ತ�ವ್ರುದಧ್�ಾ� �ದಲ�ಯ ಮೃಗದ ಮೂಲವ�
“ಸಮುದರ್�ೂಳ�ಂದ” ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. ಇ�ಲ್ “ಸಮುದರ್” ಎಂದ�
�ಾನ�ೕಯ�ಯ “ಸಮುದರ್” –ಎಂಬ ಸೂಚ��ಾ�ರಬಹುದು (17:15 �ೂೕ���).
ಇದು �ಾ�ರುವ��ಾದ� ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ��ರ್ಷಟ್�ಾದ �ೕಶ�ರಬಹುದು, ಒಂದು
�ೕ� ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕಶ�ಾ�ರಬಹುದು.

“ಟಗ��ರುವಂ�…ಘಟಸಪರ್ದಂ�”– ಅವನ �ೂೕ��ಯು �ೕಸ�ೂ�ಸುವಂ��. ಅವನು
ಒಂದು

�ಧ�ಾ�

�ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�

(ಮತುತ್

�ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ�

�ೂೕಡಲು

ಬಯಸು�ಾತ್�), ಆದ� ಅದ�ಕ್ ತ�ವ್ರುದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಆದ� ಅವನು �ಾ�ಂದು ಅವನ
�ಾತುಗಳು �ೂೕ���ೂಡುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 12:34-35 �ೂೕ���). 16:13; 19:20;
20:10

ರ�ಲ್

ಅವನನುನ್

“ಸುಳುಳ್

ಪರ್�ಾ�”

ಎಂದು

ಕ�ಯ�ಾ��.

�ಾ�ೕ

��ಸ್ೕಯ�ಂದು ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� ಮನವ�� �ಾಡಲು ಅವನು ಪರ್ಯ�ನ್ಸಬಹುದು
(�ೕ�ಾನ 5:43; �ಕಯರ್ 11:15-17; �ೕ�ಾನ 11:36-45 �ೂೕ���). ಅವನು
ಆ ಎ�ಾಲ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಮುಖಯ್ಸಥ್ನು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾತ್ಯ 24:23-26
ರ�ಲ್ ಎಚಚ್��ದ ಸುಳುಳ್ �ರ್ಸತ್ನು ಆ�ರು�ಾತ್�. ಆದದ್�ಂದ ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಇ�ೕ
ಪರ್ಪಂಚವ�

ಈ

ಮೂರು

ದುಷಟ್�ಂದ
�ರ್ಸತ್��ೂೕ� ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�. 12

�ೕಸ�ೂ�ಸಲಪ್ಡುತತ್�

–

ಘಟಸಪರ್,

13:12 ಅವನು ಎ�ಲ್ೕ �ಾ��ದರೂ ಅವನು �ದಲ�ಯ ಮೃಗದ ಪರ್����ಾ�
ವ�ರ್ಸು�ಾತ್�, �ಶವ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ ಆಡ�ತ�ಾರ.

“ಆ�ಾಧ�”– ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ��ಾ� ಅವನ �ೕತರ್ �ಾ�ರ್ಕ �ೕತರ್�ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್
ಒಬಬ್�ೕ ಸತಯ್ �ೕವರನುನ್ ��ೂೕ�� �ಶವ್�ಾಯ್�ತ್ �ಾ�ರ್ಕ ಚಳುವ�ಯನುನ್
ನ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯನುನ್ ಆ�ಾಧ�ಯ ವಸುತ್�ಾ� �ಾಡು�ಾತ್�. 13
13:13 ಮ�ಾತ್ಯ 24:24; ಧ�ೕರ್ 13:1-3
�ೂೕ��.

ರ�ಲ್ ಇರುವ ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್

“�ಂ�ಯು…ಆ�ಾಶ�ಂದ”– ಅಥ�ಾ, “ಆ�ಾಶ�ಂದ” �ಜ�ಾದ ಪರ್�ಾ�ಯು ಎರಡು
�ಾ� �ಾ�ದ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� (1 ಅರಸು 18:38; 2 ಅರಸು 1:10). 14
13:14 “ಮರುಳು�ೂ�ಸುವನು”– 2 �ಸ 2:9-12 �ೂೕ��. ಮನುಷಯ್�� ಸತಯ್�ಾದ
�ರ್ಸತ್ನು �ೕಡ�ಾಗು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 14:6), ಆದದ್�ಂದ ಅವರನುನ್ �ಕಷ್ಸುವ ��ಟ್ನ�ಲ್
“�ರ್ಸತ್��ೂೕ�” –ಯನುನ್ ಅವರು �ವ್ೕಕ�ಸುವಂ� �ಾಡು�ಾತ್�.

“�ಗರ್ಹ”– ಈ ಯಗವ� ಅಂತಯ್�ಾಗು�ಾಗ �ೂೕಕವ� ಸೃ�ಟ್ ಕತರ್ನನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವ
ಬದಲು ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಯ�ಲ್ರುವ ಮನುಷಯ್ರು ಒಬಬ್ ದುಷಟ್ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಅವನ
�ಗರ್ಹವನುನ್ ಆ�ಾ�ಸು�ಾತ್�. 15
13:15 “�ೕವ �ೂಡುವ �ಾಮಥಯ್ರ್”– ಜಗ�ಕ್ ಇದು ಅ�ೌ�ಕ ಶ�ತ್ಯ ಮ�ಾ
ಪರ್ದಶರ್ನ�ಂದು �ೂೕರುತತ್� ಮತುತ್ �ಾ��ೕ ಆಗುತತ್�. ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು “�ೂಡಡ್
ಅದುಭ್ತ ಮತುತ್ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್” –�ಾಡು�ಾತ್�ಂದು �ೕಸುವ� �ೕ�ದನು, ಮತುತ್ ಈ
ಪ�ಾಡಗಳು �ೕವಲ ಒಂದು �ೕ�ಯ ತಂತರ್ಗ�ಾ�ರಬಹುದು ಎಂಬುದ�ಕ್ �ಾವ ಸು�ವ�
ಇಲಲ್.

“ಮರಣದಂಡ� ಆಗುವಂ�”– 7:9,14 ರ�ಲ್ �ಾವ� �ೂೕಡುವ ��ಾವ್�ಗಳು ಈ
�ೂೕಕವನುನ್ ಈ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಡು�ಾತ್�ಂದು �ೕಳುವ�ದರ�ಲ್ �ಾವ ಸಂ�ೕಹವ� ಇಲಲ್.
�ೕವ�� ಅಪನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರುವ ಬದಲು ಮರಣ�ೕ ಒ�ಳ್ಯ�ಂದು ಅ�ೕ�ಸು�ಾತ್�
ಮತುತ್ ಇದರ�ಲ್ ಇವರು �ಾ�ಗ�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ಾ��ೕಲ ಅ�ಾಯ್ಯ 3. 16-17
13:16-17 �ೂೕ�� �ೕ� ಈ �ೂೕಕದ ಜನರು ಮೃಗದ ಆ�ಾಧಕ�ಾಗು�ಾತ್� –
�ದಲು �ಾಜ�ೕಯ ಅ��ಾರ ಮತುತ್ �ೖನಯ್ಬಲ (ವ.4). ನಂತರ ವಂ�ಸುವ ಪ�ಾಡಗಳು
(ವ.13-15); ನಂತರ ಆ�ರ್ಕ ಮುಗಗ್ಟುಟ್. ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅವ��ರುವ ಆ�ಕ್

ಮೃಗವನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಹ���ಂದ ಕಷಟ್ಪಡುವ�ದು. ಆ ಸಮಯವ�
ಮನುಷಯ್ನ ಆತಮ್ಗಳನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ ಸಮಯ�ಾ�ರುತತ್�. 18
13:18 666 ಈ ಸಂ�ಯ್ಯ ಅಥರ್�ೕನು? ಇದು “ಮನುಷಯ್ನ ಸಂ�ಯ್”, �ೕವರ
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಮನುಷಯ್ನು ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�, �ಾ�ೕ �ೕವರು ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್
ಪರ್ಪಂಚ�ಂದ �ೂರ�ಾಕಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ�ದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 7 ಸಂಪ�ಣರ್� ಮತುತ್
ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುವ ಸಂ�ಯ್�ಾದ� (1:4), 666 ಸಂ�ಯ್ಯು ಶ�ತ್ಯುಳಳ್
ಮನುಷಯ್ನ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡುತತ್�, �ೕವರ �ಾಥ್ನವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಪರ್ಯತನ್ ಆದ�
ಎಂ�ನಂ� �ೂಂ��ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಈ ಸಂ�ಯ್ಯ ಅಥರ್ ಮತುತ್ ಇದು
�ೕ� �ರ್ಸತ್��ೂೕ�� ಸಂಬಂ��� ಎಂದು �ೕಳುವ�ದರ�ಲ್ �ಾವ ಸಂ�ೕಹವ� ಇಲಲ್, ಈ
ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ರುವ ಘಟ�ಗಳು �ರ�ೕರು�ಾಗ ಇದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�. ಇಂ�ನ
�ನಗಳ�ಲ್ ಈ “ಮೃಗದ” ಬರು���ಾ� ಜಗ�ತ್ನ ಆ�ರ್ಕ, �ಾನ�ಕ, �ಾಜ�ೕಯ ಮತುತ್
�ಾ�ರ್ಕ
�ಥ್�ಯನುನ್
�ದಧ್ಪ�ಸು�ತ್ರುವ
ಅ�ೕಕ
ಶ�ತ್ಗ��.
�ಾವ�
ಎಚಚ್���ಾ��ೂೕಣ.

141
14:1 ಈ ಅ�ಾಯ್ಯವ� 12:1 ರ�ಲ್ �ಾರ್ರಂಭ�ಾದ ಮು�ರ್ಗಳು, ತುತೂ�ಗಳು ಮತುತ್
�ಾ�ರ್ಗಳ ಕರ್ಮಬದಧ್ ಪರ್ಗ�ಯ ಮುಂದುವ�ದ �ೕಘರ್ ��ಾಮ�ಾ��. �ೌದರ್ವ�ಳಳ್
�ಾ�ರ್ಗಳ �ೂಯಯ್ಲಪ್ಡುವ�ದ�ಕ್ಂದ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಅಂತಯ್�ಾಲದ�ಲ್ ನ�ಯುವ
ಸಂಗ�ಗಳ ��ಚ್ನ �ಾ��ಯನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಈ �ಾಗವ� ಕ�ೕಯ ತುತೂ�ಯು
ಊದಲಪ್ಡುವ ಮುಂ�ತ�ಾ�ದದ್ ಸಮಯವನುನ್ �ಂ�ರು� �ೂೕಡುತತ್�.
“�ೂೕಡ�ಾ�”– ಅಕಷ್ರಶಃ “�ೂೕಡು”.

“��ೕನ್ ಪವರ್ತ”– ಇದು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್ರುವ �ರೂಸ�ೕಮನುನ್ (2 ಸಮು
5:6-9; �ೕತರ್� 2:6; ಮ�ಾತ್ಯ 23:37-39), ಅಥ�ಾ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ
�ರೂಸ�ೕಮನುನ್ ಸೂ�ಸಬಹುದು (2:12; ಗ�ಾ 4:25-26; ಇ�ರ್ 12:22-24).
ಒಂದು �ೕ� ಇದು ಈ �ತರ್ವ� ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ �ರೂಸ�ೕಮನುನ್
ಸೂ�ಸುವ��ಾದ� ಇದು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್ �ಂ�ರು� ಬಂದ ನಂತರದ

ಸಮಯ�ಾದ್�ರಬಹುದು. ಆದ� ಇದು ಪರ�ೂೕಕದ �ರೂಸ�ೕಮನುನ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ರುವ
�ಾಧಯ್� ಇ� – ವ.3 ಈ ಅ��ಾರ್ಯವನುನ್ �ೂಡುತತ್�.

“ಕು��ಾ�ಾತನು”– 5:6. ಈ ಅನು�ಾದ�ೂಂ�� ಬಳ�ರುವ ಪಠಯ್ದ �ರ್ೕಕ್
�ಾ�ಯ�ಲ್ “ಆ” ಪದದ �ೂರ� ಇ�, ಆದ� ಒಂ�ೕ ಒಂದು “ಕು��ಾ�ಾತ��ಾದ್�”,
ಮತುತ್ ಮ�ೂತ್ಂದು ಇರುವ �ಾಧಯ್� ಇ� ಎಂದು �ೕ�ಸುವ ಅಗತಯ್�ಲಲ್.

“ಒಂದು ಲಕಷ್ದ �ಾಲವ್ತುತ್ �ಾಲುಕ್ �ಾ�ರ”– ಇ�ಲ್ಯೂ ಸಹ “ಆ” ಪದದ �ೂರ� ಇ�.
1,44,000 ಮಂ�ಯ ಒಂದು ಗುಂಪನುನ್ 7:4 ರ�ಲ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�. ಇದು ಅ�ೕ
ಗುಂ�ನವ�ಾ?

ಅವರಲಲ್�ಂದು

�ೕ�ಸಲು

ಇ�ಲ್

�ಾರಣ��

–

7

ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ರುವವರು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಕುಲದವರು ಮತುತ್ ಅವರು ಈ ಭೂ�ಯ
�ೕ��ಾದ್�; ಇ�ಲ್ರುವವರು “ಭೂ��ಂದ” “ಮನುಷಯ್�ೂಳ�ದದ್ವರು”, ಮತುತ್ ಅವರ
ಮುಂ�ನ �ವವರ�ಯನುನ್ 7�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೂ�ಟ್ಲಲ್, ಮತುತ್ ಈ �ವರ�ಯು
ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�ಂದ ಆ���ೂಂಡವ�� ಅನವ್�ಸುತತ್� ಎಂದು �ೕ�ಸಲು �ಾರಣ�ಲಲ್.

“ಅವರವರ ಹ�ಯ �ೕ� ಬ�ಯ�ಾ�ತುತ್”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರು �ೕವರ ��ೕಷ�ಾದ
ಆ�ತ್�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಅವರ�ಲ್ �ಾಣಬಹುದು. 2
14:2 “�ೕ�ಗಳು”– 5:8; 15:2. 3
14:3 “�ೂಸ �ಾಡು”– 5:9.

“ಕ�”– ಈ �ಾಡನುನ್ �ಾರು �ದಲು �ಾ�ದ�ಂದು ಅಥ�ಾ 1,44,000 ಮಂ��
�ಾರು ಈ �ಾಡನುನ್ �ೕ��ೂಟಟ್�ಂದು ಸಹ ನಮ� �ೕಳಲಪ್�ಟ್ಲಲ್.

“�ಡುಗ� �ೂಂ�ದ”– 1:5; 5:9; 1 �ೕತರ್ 1:18; ಇ�ರ್ 9:12; ಎ� 1:7; �ೂೕ�ಾ
3:24; ಮ�ಾತ್ಯ 20:28.

4

14:4 ��ೕ ಸಹ�ಾಸ�ಂದ ಮ�ನ�ಾಗದವರು” – ಮದು�ಯು ಮ�ನವಲಲ್. ಇ�ರ್
13:4; ಮ�ಾತ್ಯ 19:4-6 �ೂೕ��. ಆದ� ಮದು�ಯ �ೂರಗ�ಯ ಸಹ�ಾಸವ�
ಮ�ನ�ಾ��.

“ಕ�ಯ್ಯರು”– ಇದರ ಅಥರ್ವನುನ್ ಅಕಷ್ರಶಃ�ಾ� ��ದು�ೂಂಡ� ಇದು ಸಷ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�.

�ಲವ� �ಾಯ್�ಾಯ್ನ�ಾರರು ಇದನುನ್ �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ� ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಇ�ಚ್ಸು�ಾತ್�. 2
�ೂ�ಂಥ 11:2 ರ�ಲ್ �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� ಉಪ�ೕ��ರುವ ಪದವನುನ್ �ೂೕ��. ಈ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಇದನುನ್ ��ದು�ೂಂಡ� 1,44,000 ಮಂ� �ೕವ�� ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಪನಂ��ಯ
�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾಗುವ��ಲಲ್ �ೂೕ�ೕಯ 1:2; 2:2; �� 2:2,5 �ೂೕ���).

“�ಂ�ಾ�ಸುವವರು”– 7:7; �ೕ�ಾನ 10:27. ಇ�ಲ್ ಈಗ �ಾರು ಒ�ಳ್
ಕುರುಬನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರು ಅ�ಲ್ಯೂ ಮತುತ್ ನಂತರವ� ಆತನನುನ್
�ಂ�ಾ�ಸು�ಾತ್�.
“���ದನು”– ಇ�ೕ ಪದವನುನ್ �ಾಣುವ, �ಪಪ್� 5:9 �ೂೕ��.

“ಮನುಷಯ್�ೂಳ�ಂದ”– 7:4-8 ರ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ �ೕಶದವರ ಗುಂಪ�
ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ ಗುಂ�ನವರು ಒಂ�ೕ ಅಲಲ್ ಎನುನ್ವ�ದ�ಕ್ ಈ �ಾಕಯ್ವ�
�ಾ��ಾ��.

“ಪರ್ಥಮ ಫಲ”– �ರ್ಸತ್ನು ಬರುವ�ದ�ಕ್ ಮುಂ� ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕಶದವ�ಲಲ್ರೂ
“ಪರ್ಥಮ ಫಲ” ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡು�ತ್ದದ್ರು (�� 2:3). �ರ್ಸತ್ನು ಬಂದ �ೕ�
�ೂಸ�ಾ� ಹು�ಟ್ರುವವ�ಲಲ್ರೂ “ಪರ್ಥಮ ಫಲ” ದವ�ಾ��ಾದ್� (�ಾ�ೂೕಬ 1:18).
�ೂಯಯ್ಲು ಇನೂನ್ ��ಚ್ನ ಫಲ�ರುವ�ದನುನ್ ಪರ್ಥಮ ಫಲವ� ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆತನ
�ಾ�ರ ವಷರ್ದ ಆ�ವ್�ಯ�ಲ್ ��ಚ್ನ ಸಂ�ಯ್ಯ�ಲ್ ಜನರನುನ್ �ರ್ಸತ್ನ �ಾಜಯ್�ಕ್
�ೕ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ�ದನುನ್ ಇ�ಲ್ ಸೂ�ಸು�ತ್ರಬಹುದು (15:4; ��ಾಯ 2:2-4;
60:3-9; �� 3:17; ���ಕ್ೕಲ 14:16). 5
14:5 “ಸುಳುಳ್ �ಕಕ್�ಲಲ್”– �ೕತರ್� 15:1-5 �ೂೕ���. ಸುಳುಳ್�ಾರರು ತಮ�
ಬರ�ೕ�ಾದ �ಾಗವನುನ್ �ೕ� ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ೂಂ��ೂಳುಳ್�ಾತ್� (21:8,27; 22:15).
ಸತಯ್ �ೕವ�� ಸುಳುಳ್ �ೕಳುವ�ದು �ೕವ�� �ರುದದ್�ಾದದುದ್ �ೕತರ್� 31:5; �ಾ�ೂೕ
6:16-19.

“ತ�ಪ್ಲಲ್ದವನು”– �ೕತರ್� 15:2; 24:3-5; ಆ� 17:1; ಧ�ೕರ್ 18:13; ಎ� 1:4;
5:27; ���ಪ್ 1:10; 2:15; 2 �ೕತರ್ 3:14. 6

14:6 12�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ದದ್ ��ೕಯ �ಾ� ಮತುತ್ 13�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಮೃಗದ
�ಾ� ಈ �ೕವ ದೂತನು ಸಹ ಸಂ�ೕ�ಕ�ಾ�ರಬಹುದು. �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್
�ೕವದೂತ�ಂದ� “ಸಂ�ೕಶಕನು” (1:20; �ಾಕರ್ 1:2; ಲೂಕ 7:24; 9:52), ಮತುತ್
ಇ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಈ ಯುಗವ� ಸ�ಾ�ತ್�ಾಗುವ ಮುಂ�ತ�ಾ�
�ಶವ್�ಾದಯ್ಂತ �ಾರುವ�ದನುನ್ ಪರ್���ಸು�ತ್ರಬಹುದು. ಮ�ಾತ್ಯ 24:14.

“ಸಕಲ ಜ�ಾಂಗ…ಪರ್�ಗಳು”– 5:9; 7:9. 7
14:7 “�ೕವ�� ಭಯಪ��”– ಇದರ ಮುಖಯ್ತವ್�ಾಕ್� 15:4; 19:5; 1 �ೕತರ್ 1:17;
2:17; 2 �ೂ�ಂಥ 5:11; �ೂೕ�ಾ 3:18; ಇ�ರ್ 12:28; ಆ� 20:11; �ೕತರ್�
34:11-14; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7 �ೂೕ��. �ೕವರ ಭಯವ� “�ಾಶವ್ತ�ಾದ
ಸು�ಾ�ರ್�” – ಸಂಬಂ��ರುವ�ದನುನ್ ಗಮ��, ಮತುತ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ �ೕ�ಯ�ಲ್ (ಅ��
17:30), ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಯ�ಲ್ರುವ ಜನ�� ಇದು ಅಪಪ್��ಾಡಲಪ್�ಟ್�. ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ
ಪಡುವ�ದು ಮತುತ್ ಒಬಬ್�ೕ ಸತಯ್ �ೕವರ ಕ�� �ರುಗುವ�ದು ಮತುತ್ ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ಯು
ಆತನು ಆ�ಾ�ಸುವ �ೕವರ ಭಯವನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುತತ್�. ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ತಯ್�ಾದ�ಂದು ಕ�ಯ�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಮನುಷಯ್��ಾ� �ೕವರು ಅ�ಾ� �ಾಲದ�ಲ್
ಆತನ �ೕಜ��ಂ�� �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ತು ಮತುತ್ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ತಯ್ಕೂಕ್ ಇರುವ
ಫಲವನುನ್ಂಟು�ಾಡುತತ್�. ಇದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಮನುಷಯ್�� ಶುಭ�ಾ�ರ್�ಾ�ರುತತ್�,
ಎಂ�ಂ�ಗೂ �ೕ���ೂಂಡ ಶುಭ�ಾ�ರ್.

“ಆತನನುನ್ ಘನಪ���”– 16:9; 19:7; 1 �ೂ�ಂಥ 10:31.
“�ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್”– 11:18.
“ಭೂ�ೂೕಕ ಪರ�ೂೕಕಗಳನುನ್ ಉಂಟು�ಾ��ಾತ�� ನಮಸಕ್���”– ಮ�ಾತ್ಯ
4:10; ಅ�� 14:15; 1 �ೂ�ಂಥ 8:5-6; ��ಾಯ 40:18-26; 42:5; 43:10-11;
45:18. ಜನರು ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನನುನ್ ಆ�ಾ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾವ�ದನೂನ್ ಮತುತ್
�ಾರನೂನ್ ಆ�ಾ�ಸ�ಾರದು. 8
14:8 “�ಾ��ಂಬ ಮ�ಾನಗ�”– 17:1-5; 18:2. ಇ�ಲ್ ಆ�ಯು ಈ�ಾಗ�ೕ �ದುದ್
�ೂೕ��ಾದ್�ಂದು

�ೕಳಲಪ್�ಟ್�

ಆದ�

18�ೕ

ಅ�ಾಯ್ಯದವ�ಗೂ

ಆ�ಯ

�ದುದ್�ೂೕಗು��ಯನುನ್ �ವ��ಲಲ್.

“�ಾರತವ್�ಂಬ �ಾರ್�ಾರಸ”– 18:3,9. 9-11
14:9-11 ಇದು “ಮೃಗ” ವನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವ�ದರ �ರುದಧ್ದ ಈ ಎಚಚ್��
(13:4,8,15) ಒಬಬ್�ೕ ಸತಯ್ �ೕವರನುನ್, ಸೃ�ಟ್ ಕತರ್ನನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವ�ದರ ಬದ�ಾ�
�ೕ� �ಾವ�ದ�ಾನ್ದರು ಮತುತ್ �ೕ� �ಾರ�ನ್ೕ�ಾಗ�ೕ ಆ�ಾ�ಸುವವರ �ರುದಧ್ದ
ಎಚಚ್��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ವ.7). ಬ� ಮೃಗವನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವವರು
�ಾತರ್ವಲಲ್�, ಎ�ಾಲ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧಕರು, �ತಯ್ ಅ�ನ್ಯ ಪರ್��ಾರವನುನ್ ಅನುಭ�ಸುವರು
(21:8). 10
14:10 “�ೂೕಪ�ಂಬ…�ೌದರ್”– ವ. 19; ಸಂ�ಾಯ್ 25:3; �ೕತರ್� 90:7-11;
��ಾಯ 51:17; �� 25:15; �ೕ�ಾನ 3:36; �ೂೕ�ಾ 1:18; ಎ� 5:6.

“�ಂ� ಮತುತ್ ಗಂಧಕ”– ಆ� 19:24; �ೕತರ್� 11:6; ಯೂದ 7 �ೂೕ���.
“ಯಜಞ್ದ ಕು��ಾ�ಾತನ ಮುಂ�”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು, ಮನುಷಯ್��ಾ� ತನನ್
�ಾರ್ಣವನುನ್ �ೂ�ಾಟ್ತನು, ಈ ದುಷಟ್ ಜನರ �ಂ�ಯನುನ್ �ೂೕಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರ
ಕಷಟ್ವನುನ್ ತ�ಯಲು ಏನೂ �ಾಡುವ��ಲಲ್. ಪ�ಪ�ಣರ್ �ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಅವ��
�ಾತ�ಗಳು ಬರುತತ್� ಎಂಬುದ�ಕ್ ಇದು �ಾ��ಾ�� ಮತುತ್, ಅದನುನ್ ��ಾ�ಸುವ�ದು,
ಪರ�ೂೕಕದ �ಯಮದ ಪರ್�ಾರ ಇದು ಸ�ಯಲಲ್. 11
14:11 “ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ಯೂ”– ��ಾಯ 33:14; ಮ�ಾತ್ಯ 25:46;
�ಾಕರ್ 3:29; 9:48; ಲೂಕ 16:22-26. �ಾಸತ್ವ�ಾ� ದುಷಟ್ ಜನ�� �ಾತ�ಯು
ಯುಗಯು�ಾಂತರಕೂಕ್ ಇರುತತ್�ಂದು ಈ ವಚನವ� �ೕಳುವ��ಲಲ್, ಅವರ �ಾತ�ಯ
�ೂ�ಯು ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ಯೂ ಏ� �ೂೕಗುತತ್� (19:3 �ೂೕ���), ಆದ�
ಪ�ಕಲಪ್� ಏ�ಂದ� �ಂ�ಯು �ರಂತರ�ಾ�ರುವ�ದು. 20:10 �ೂೕ���. ಹಗಲು
ಮತುತ್ ಇರುಳು ಇರುವವ�ಗೂ ಮೃಗವನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವವರು ��ಾರ್ಂ��ಲಲ್�
ಇರುವರು. ಈ ವಚನದ�ಲ್ರುವ �ರ್�ಾ ಪದಗಳು �ಾವ� ��ಸುವ ಪರ್�ಾರ
ಭ�ಷಯ್�ಾಕ್ಲದ�ಲ್ ಇಲಲ್, ಆದ� ವತರ್�ಾನ �ಾಲದ�ಲ್�. 12

- 14:12 13:10; ಇ�ರ್ 6:12; 2 �ಸ 1:4 �ೂೕ��. 13
14:13

“ಇಂ��ಂದ”–

ಮೃಗದ

ಆ�ವ್�ಯ�ಲ್

ಕತರ್ನ�ಲ್

ಮರ�ಸುವ

��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�ಗೂ ಈ ಸತಯ್ವ� ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹವನುನ್ಂಟು �ಾಡುತತ್� (13:15). �ೌದು
ಕತರ್ನ�ಲ್ ಮರ�ಸುವ�ದು ��ಾವ್�ಗ�� ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ �ಾಯರ್�ಾ�� (2 �ೂ�ಂಥ
5:1-6; ���ಪ್ 1:21-23; �ೕತರ್� 116:15). ಆದ� ಮೃಗಕೂಕ್ ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್
ಪರ್�ಾ�� ತಮಮ್ನುನ್
ಸತಯ್�ಾ�ರುತತ್�.

ಒ�ಪ್��ೂಡಲು

��ಾಕ��ದವ��

ಇದು

��ೕಷ�ಾ�

“��ಾರ್ಂ�”– ವ.11 �ೂೕ���.
“ಅವರ ಸುಕೃತಯ್ಗಳು ಅವ�ೂಡ� ಬರುವವ�”– �ೂಡಡ್ ಅ�ಾಯದ�ಲ್ಯೂ ಮತುತ್
��ಚ್ನ ಒತತ್ಡದ ನಡು�ಯೂ ��ೕಷ�ಾದ ನಂ�ಗ�ತ್�� ��ೕಷ�ಾದ ಪರ್�ಫಲ�ರುತತ್�.
14

14:14 “�ೕಘ”– 1:7; ಮ�ಾತ್ಯ 24:30; 26:64; ಅ�� 1:9,11; 1 �ಸ
4:16-17.

“ಮನುಷಯ್ಕು�ಾರನಂ�ದದ್ವ�ೂಬಬ್ನು”– 1:13 ರ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�� ಇ�ೕ
ಪದ��ಾಯ್ಸವನುನ್ ಬಳ��. �ೕಘದ �ೕ�ರುವವನು ಆತ�ೕ ಎಂದು �ೕ�ಸ�ರಲು
�ಾವ��ಾದರು ಒ�ಳ್ಯ �ಾರಣ���ಾ?

“��ೕಟ”– �ೕವದೂತರ �ಷಯದ�ಲ್ ಈ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಲಲ್. ಇದ�ಕ್ �ರ್ೕಕ್
ಪದ (�ಟ್�ಾ�ೂೕಸ್) ಜಯ�ೂಂ�ದವ�� �ೂಡುವ�ದನುನ್ �ಾ�ಾಡುತತ್�, �ಾಜರು
ಧ�ಸುವ �ಾಜ ��ೕಟವಲಲ್. 2:10; 1 �ೂ�ಂಥ 9:25; ಇ�ರ್ 2:9 �ೂೕ���. �ರ್ಸತ್ನು
ಅ�ೕಕ �ೕ�ಯ ��ೕಟವನುನ್ ಧ���ೂಂಡು �ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� 19:12. ಅ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್
ಪದವ� �ಾಜರು ಧ�ಸುವ ��ೕಟವನುನ್ ಅ�ೖರ್ಸುತತ್�. ಇ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನು ಆ�ವ್� ನ�ಸಲು
ಇನುನ್ ಬರುವ�ಲಲ್ ಆದ� “�ೂ�ಲ್�ಾ�” ಬರ�ಾತ್�. 15
14:15 �ೕಘದ �ೕ�ರುವವನು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ಾ�ದದ್� �ೕವದೂತರು ಬಂದು
ಆತ�� ಏನು �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ಾ� �ೕಳ�ೕಕು (�ಾಕಂದ� �ೕಸು ತಂ��ಾದ �ೕವರ
ಅ�ೕನ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಇರುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತ�ಂದ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್

��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. (�ೕ�ಾನ 5:19; 6:38; 14:31 �ೂೕ���). ಈ �ೕವದೂತನು
�ೕ�ಾಲಯ�ೂಳ�ಂದ ಬರು�ಾತ್� – �ೕವರ ಸ�ನ್��ಂದ – ಮತುತ್ ತಂ��ಂದ
ಮಗ�� ಸಂ�ೕಶವನುನ್ ತರು�ಾತ್�. ಅಥ�ಾ �ೕವದೂತನು ತಂ� ಮತುತ್ ಮಗನ ನಡು�
�ಾದು �ೂೕಗುವ �ೕವಲ ಸಂ�ೕಶದ ಸಂ�ೕ�ಕ�ಾ�ರಬಹುದು.

“�ೂಯುಯ್ವ �ಾಲ ಬಂತು…�ಾ� �ೂ�ಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:12; �ಾಕರ್ 4:29
�ೂೕ���.

�ರ್ಸತ್ನು

ಸು�ಗ್ಯನುನ್

�ೂಯುಯ್�ಾಗ

ತನನ್

�ೕವದೂತರನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 13:39; 24:31.

�ಾಯರ್ಕತರ್�ಾದ
16

14:16 ಈ ಸು�ಗ್ �ಾವ�ದರ ಸು�ಗ್ ಎಂದು ನಮ� ��ಯಪ��ಲಲ್. ಆ�ಾಗೂಯ್,
17-20 ರ�ಲ್ರುವ ಇದು “ಭೂ�ಯ �ಾರ್� �ೂಂಚ�ನ” ಸು�ಗ್� ವಯ್��ಕತ್�ಾ��. ಅದು
ದುಷಟ್ ಜನರ ಸು�ಗ್�ಾ��, ಆದದ್�ಂದ ಈ ಸು�ಗ್ಯು, �ೕವ ಜನರ ಸು�ಗ್ ಎಂದು
�ೂೕರುತತ್�. �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕಳುವ��ಾದ� ವಚನಗಳು 14-16 ಒಂದು �ೕ�
�ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ� ಸ�ಯು ಎತತ್ಲಪ್ಡುವ�ದನುನ್ �ೕಳು�ತ್ರಬಹುದು (1 �ಸ 4:16-17).
�ೕ� ಪಂ�ತರು 4:1 ರ�ಲ್ ಎತತ್ಲಪ್ಡುವ�ದು ನ�ಯುತತ್�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�; ಇನೂನ್
�ಲವರು 11:12 �ೕವಲ ಆ ಘಟ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ಂದು ಮತುತ್ ಇನುನ್ �ಲವರು
19�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ೕಸುವ� �ಾ���ೂಂ�ಾಗ �ಾತರ್ ಇದು ನ�ಯುತತ್�ಂದು
�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಎತತ್ಲಪ್ಡುವ ಬ�ಗ್ (14:14-16) ವಚನಗಳು ಬಹುಶಃ ಸ��ಾ�
�ಾ�ಾಡುತತ್� ಎಂದು ಈ �ಪಪ್�ಗಳ �ೕಖಕನು �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಆದ�
ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್ ತ�ಾವ್ತಮ್ಕ�ಾ�ರುವ�ದು ಬು�ದ್ವಂ��ಯಲಲ್ ಎಂದು
ಸಹ �ೕ�ಸು�ಾತ್�. �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣ�ಾಕ್� ಮತುತ್ ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ನ�ಯುವ
ಘಟ�ಗ�� �ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ �ದದ್�ಾ��ೂೕಣ. 17
14:17

“ಮ�ೂತ್ಬಬ್”– �ಾಸತ್ವ�ಾ� ಈ ವಚನಗಳು �ಂ�ನ ಸು�ಗ್�ಂತಲೂ

�ೕ�ಯದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಇದು �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಮತುತ್ ದುಷಟ್ ಜನರ
�ೕ�ನ �ೂೕಪ�ಾಕ್�. 18
14:18 “�ಂ�ಯ ಅ��ಾ��ಾದ”– ಬಹುಶಃ 8:3-5 ರ�ಲ್ರುವ �ೕವದೂತನು.
“ಯಜಞ್�ೕ�” 6:9; 8:5; 16:7.

“ಭೂ�ಯ �ಾರ್��ೂಂಚಲು”– �ೕವರ �ಾರ್� ಬ�ಳ್ಯಲಲ್. ಧ�ೕರ್ 32:32-33
(�ೕ�ಾನ 15:1-5 �ೂೕ���).

“�ಾ��”– ಮೃಗದ ಆ�ವ್�ಯ�ಲ್ ದುಷಟ್ತವ್ವ� ಪ�ಣರ್�ಾ�ದ ಹ�ಣ್� ಬಂ�ರುತತ್�.
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14:19 “�ೌದರ್”– ವ.10.

“�ೕವರ �ೌದರ್�ಂಬ �ೂಡಡ್ �ೂ�ಟ್”– ��ಾಯ 63:3-4; ಪರ್�ಾ 1:15; �ೕ�ೕಲ
3:13.

20

14:20 “ತು�ದರು”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ಾ�ೕ ಇದನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� – 19:15.
ಅಂದ�,

ಭೂ�ಯ

�ೕ�ರುವ

ದುಷಟ್

ಜನರ

�ೕ�

�ೕವರ

�ೌದರ್ವನುನ್

�ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸಲು ಆತನನುನ್ �ೕ���ಾದ್�.

“ಪಟಟ್ಣ”– ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ� �ೕಳಲಪ್�ಟ್ರುವ ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು ಖಂ�ತ�ಾ� ಬಹು�ೕಕ
�ರೂಸ�ೕಮನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (11:2,8,13). ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅಂತಯ್�ನಗಳ�ಲ್
�ರೂಸ�ೕಮ್

�ೕವ�ಂದ

ಭ�ಾನಕ�ಾದ

�ೕ�ರ್�

ಒಳ�ಾಗುವ

ದೃಷಯ್ವನುನ್

�ಾಣು�ತ್ೕ� (�ೕ�ೕಲ 3:12-16; �ಕಯರ್ 14:1-3.

“ಇನೂನ್ರು

�ೖ�”–

(1600

ಪ�ಾರ್ಂಗುಗಳು)

–

�ಚುಚ್

ಕ��

300

��ೂೕ�ೕಟರುಗಳು, ಅಂದ� �ಚುಚ್ ಕ�� ದ�ಣ ಮರುಳು�ಾ�ನ ಎ�ಲ್�ಂದ ಉತತ್ರ
ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ �ಚುಚ್ ಜನಸಂ�ಯ್ಯ ಪರ್�ೕಶದಷುಟ್ ಉದದ್�ಾ�ತುತ್. ತುಂ�ಾ ರಕತ್ವ�
ಮನುಷಯ್ರ ಅ�ಾಧ ಹ�ಯ್ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 19:17-18 �ೂೕ���.
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15:1 12:1

�ಂದ �ಾರ್ರಂಭ�ಾದ ಉದದ್�ಾದ �ವರ�ಯ �ಾಗವ� ಇ�ಲ್�

ಮು��ತು, ಮತುತ್ ಮು�ರ್ಗಳ, ತುತೂ�ಗಳ ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಗಳ �ವರ�ಯ ಮುಖಯ್�ಾದ
ಎ�ಯು ಇ�ಲ್ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್�. ಏಳು �ಾ�ರ್ಗಳು 7�ೕ ತುತೂ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್
ಬರುತತ್� ಮತುತ್ ಎಲಲ್ವ� 7�ೕ ಮು�ರ್�ಂದ ಬರುತತ್�.

“ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ೕವರ �ೌದರ್ವ� ಮು��ರುವ�ದು”– 6:16-17; 11:18; 14:10,19. 2
15:2 �ೕವದೂತರು �ೌದರ್ದ �ಾ�ರ್ಗಳನುನ್ �ೂಯುಯ್ವ�ದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�, ಸುಂದರ
ಮತುತ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದವ�ಳಳ್ ದೃಶಯ್ವ� �ಾ�ಸುತತ್�.

“�ಂ�”– �ಪಪ್� ��ೕ 3:2. ಭೂ�ಯ �ೕ� �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನುನ್
�ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸಲು ಪರ�ೂೕಕವ� �ದದ್�ಾಗುತತ್�.

“ಮೃಗದ

�ೕ�

ಜಯಗ��ದವರು

ಜಯ�ೂಂ�ದವರು”–�ಾಸತ್ವ�ಾ�

ಮತುತ್

�ೂಲಲ್ಲಪ್ಟಟ್ವರು

ಇವರು

ಮೃಗವನುನ್

(13:7,15).

ದುಷಟ್ತವ್�ೂಂ��
�ೂಂ�ಾ�� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದ�ಕ್ಂತಲೂ ಅವರು �ಾಯಲು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಮತುತ್
ಎ�ಲ್ೕ�ಾಗ�ೕ, �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಗ� ಇದು �ೂಡಡ್ ಆ�ಮ್ಕ ಜಯ�ಾ��.
ಮೃಗವ� ಜಯಗ��ದಂ� �ಾಣತತ್� ಮತುತ್ �ೖ�ಕ�ಾದ ಜಯಗ��� ಆದ� ಈ
��ಾವ್�ಗ�� ಇದು ಆ�ಮ್ಕ ಜಯ, �ಾಶವ್ತ�ಾದ ಜಯ. ಅವರ ಜಯವ� ಇ�ಾ�ರುತತ್�:
ಅವರು

ಮೃಗವನುನ್

�ಾ���ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್,
ಸಮಯ�ಾ�ರುತತ್�.

ಆ�ಾ�ಸಲು

��ಾಕ�ಸು�ಾತ್�

ಅಥ�ಾ

ಅವನ

ಗುರುತನುನ್

ಆದದ್�ಂದ ಅದು ಸಂ�ೕತ ಮತುತ್ �ಾಡನುನ್ �ಾಡುವ

“�ಾ�ನ ಸಮುದರ್”– 4:6. 3
15:3 “�ೕ�ಯ �ಾಡು”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕ�ಯ ಎರಡು �ಾಡುಗ��
– ��ೕ 15:1-18 ಮತುತ್ ಧ�ೕರ್ 32:1-43. ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾವ��ಾದರೂ
ಒಂದು ಸೂಕತ್�ಾ��. ಒಂದ�ಯದು ಪ�ೂೕಹ ಮತುತ್ ಅವನ �ೖನಯ್�ಂದ �ಡುಗ�ಯ
ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡುತತ್� (�ಲ��ಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ ಪ�ೂೕಹನು “ಮೃಗದ” –ಒ�ಳ್ಯ
�ತರ್�ಾ��ಾದ್�), ಇ�ೂನ್ಂದು ಕ�ಯ�ಲ್ ದುಷಟ್ರನುನ್ ಉರು�ಸುವದನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�
(ಧ�ೕರ್ 32:16-19,22,32,35,41-43).

“ಕು��ಾ�ಾತನು”– 5:9. ಮುಂ� ಬರುವಂತದುದ್ ಯಜಞ್ದ ಕು��ಾ�ಾತನ �ಾ�ಾ��.
“�ನನ್ ಕೃತಯ್ಗಳು ಮಹ�ಾತ್ದವ�ಗಳು”– ��ೕ 15:11; �ೕತರ್� 92:5; 111:2.
“�ನನ್ �ಾಗರ್ಗಳು �ಾಯ್ಯವ� ಸತಯ್ವ� ಆ��”– 16:5,7; 19:2; ಧ�ೕರ್ 32:4;
�ೕತರ್� 33:5; 89:14; 145:17.

4

15:4 “ಭಯಪಡದವರು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಕರ್�ೕಣ�ಾ� ಭೂ�ಯ ಎ�ಾಲ್ ಜನರು
ಆತ�� ಭಯಪಡುವರು ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಮ��ಪ�ಸುವರು. ಭಯಯದ ಬ�ಗ್ �ೕ�
ಉ�ಲ್ೕಖಗಳನುನ್ 14:7 ರ�ಲ್ �ೂೕ�.

“�ೕ�ೂಬಬ್�ೕ ಪ�ಶುದಧ್ನು”– ಲೂಕ 1:35; ಅ�� 2:27; 3:14 ರ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು�ನ ಬ�ಗ್ ಏನು �ೕ�� ಎಂದು �ೂೕ�� �ೂೕ�� (ಅ�ಲ್ಯ �ಪಪ್�). �ೕವರ
ಪ�ಶುದಧ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಪಪ್� �ಾಜಕ 20:7.

“ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗಗಳು”– �ೕತರ್� 66:4; 86:9; ��ಾಯ 66:23; �ಫ 2:11;
�ಕಯರ್ 14:16-17; ಮ�ಾ� 1:11.

“�ನನ್

�ೕ�ಯುಳಳ್

ಕೃತಯ್ಗಳು”–

ದುಷಟ್

ಜನರ

�ೕ�

ಆತನ

�ೌದರ್ವನುನ್

�ೂಯುಯ್ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಇದನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್�ದನು. 5
15:5 “ಪ�ತರ್�ಾಥ್ನ”– 7:15; 11:19.

“�ಾ�ಯ �ೕವದಶರ್ನಗು�ಾರ”– ��ೕ 38:21; ಸಂ�ಾಯ್ 1:50; ಇ�ರ್ 8:2,5 –
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕ� ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್ತು �ಾಕಂದ� “�ಾ�” (ದ�ಾ�ಗಳು)
ಯನುನ್ ಮಂಜೂಷದ�ಲ್ ಇಡ�ಾ�ತುತ್. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಈ �ಸರು ಇ�ಲ್
�ಾತರ್ �ಾ���ೂಂ�� – �ೂೕಕವ� ಆತನ ಆ�ಗಳನುನ್ ಅದರ �ಾ�ನ �ಳ� ತು�ದು
�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ೕವರು ತನನ್ ಸಂಪ�ಣರ್ �ೂೕಪವನುನ್ �ೂೕಕದ �ೕ�
�ೂಯಯ್�ರುವ�ದ�ಂದ ಇ�ಲ್ �ಾ���ೂಂ�ರಬಹುದು. 6
15:6 “ಪ�ತರ್�ಾಥ್ನ�ೂಳ�ಂದ”– �ೕವರ ಸ�ನ್�ಾನ�ಂದ. 7
15:7 “�ಾಲುಕ್ �ೕ�ಗಳು”– 4:6-8.

“�ೌದರ್”– 14:10 ರ�ಲ್ನ ಉ�ಲ್ೕಖಗಳು. 8
15:8 “�ೂ�”– ��ೕ 19:18; �ೕತರ್� 18:8; ��ಾಯ 6:4; 30:27.

“ಪರ್�ೕ�ಸುವ�ದ�ಕ್ �ಾ�ಂದಲೂ ಆಗ�ಲಲ್”– ��ೕ 40:34; 1 ಅರಸು 8:10-11.

161
16:1 “ಪ�ತರ್�ಾಥ್ನ�ಂದ ಬಂದ ಮ�ಾ ಶಬದ್”– �ೕವರ ಸವ್ರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಈ

ಸಮಯದ�ಲ್ ಪರ್�ೕ�ಸುವದ�ಕ್ �ಾ�ಂದಲೂ �ಾಧಯ್�ಾಗ�ಲಲ್ (15:8).

“�ಾ�ರ್ಗಳು”– ಏಳು ಮು�ರ್ಗಳು �ೕವರ �ೖಯ�ಲ್ರುವ ಸುರು�ಯು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಮು�ರ್�� (5:1). ಮುಂ� ಬರುವಂತ �ಾಶನಗಳ ಸಂಪ�ಣರ್ ಎಚಚ್��ಯನುನ್ ಏಳು
ತುತೂ�ಗಳು �ೂಡುತತ್�. ಈ ಏಳು �ಾ�ರ್ಗಳು ಇ�ೕ �ೂೕಕದ �ರುದದ್�ಾ� �ೕವರ
�ೌದರ್ವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ಅ��ಯ�ಲ್ ತುಂ��ೂಂ��. ಅವ�ಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ ಬರುವ
�ಪತುತ್ಗಳು ತುತೂ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ಬರುವ �ಪತುತ್ಗ�� ಸಮ�ಾ��, ಆದ�
ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ �ೂೕರ ಮತುತ್ �ೕಕಷ್ಣ್�ಾ�ರುತತ್�. 2
16:2 “ಉ� ಹುಣುಣ್”– ��ೕ 9:9-11 �ೂೕ���. 3
16:3 “ಸಮುದರ್”– 8:8-9. 2�ೕ ತುತೂ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ಮೂರ�ೕ ಒಂದು �ಾಗದ
ಸಮುದರ್ದ ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್ರುವ �ೕ�ಗಳ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕ�ತು. 4
16:4 8:10-11 �ೂೕ��� – 3�ೕ ತುತೂ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ಮೂರ�ೕ ಒಂದು �ಾಗದ
ನ�ಗಳು ಮತುತ್ ಬು�ಗ್ಗಳ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕ�ತು. 5-7
16:5-7 15:3 ರ�ಲ್ನ ಉ�ಲ್ೕಖಗಳನುನ್ �ೂೕ��. ದುಷಟ್ ಮನುಷಯ್ರ �ೕ� ಆತನ
�ೂೕಪವ� �ೂಯಯ್ಲಪ್ಟಟ್ �ೕವರ �ೕ�ಯನುನ್ ಮೂರು �ಾ� ಪರ್ಕ���. 2 �ಸ 1:5-7
ಮತುತ್ �ೕತರ್� 47:2 ರ �ಪಪ್�ಯನುನ್ ಸಹ �ೂೕ��. ಜನರು ಇದನುನ್ ನಂಬಲು
ಕಷಟ್ಪಡುವ�ದ�ಂದ, ಒಂದು �ೕ� ಇದನುನ್ ಒ�ತ್ �ೕ�ದಂ��. ಈಗ ಈ �ಪಪ್ತುತ್ಗಳು
ಭೂ�ಯ �ೕ� ಬಂದ�, ಏನೂ ಅ�ಯದ ಮುಗದ್ �ಾನವರ �ೕ� ಆತನು
ಅ�ೕ��ಂದ �ಾಯರ್�ಾ�ದ�ಂದು �ೕವರನುನ್ �ಲವರು ದೂರು�ಾತ್�. ಇದು �ಾಕಂದ�
ಅವ�� ಈ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತ�ಾಪ್ದ �ೂೕಟವನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್�. ಈ
ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಈ �ೂೕಕದ �ೕ� ಬಹಳ �ೂೕರ�ಾದ �ಪತುತ್ಗಳು ಒಂದು �ೕ�
ಬಂದ�, ಇವ�ಗಳನುನ್ ಕ��ದ �ೕವರು ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾಯ್ಯವನುನ್ �ಾ��ಾದ್�ಂದು
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವವ�ಲಲ್ರೂ ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�. 6
16:6 ಇ�ಲ್ ಪ�ಪ�ಣರ್ ಪರ್�ೕ�ಾರದ �ಯಮವ� �ಲಸ �ಾಡು�ತ್�. �ಾಜಕ
26:23-24; ಸಂ�ಾಯ್ 31:1-3; ಧ�ೕರ್ 32:35,41,42.

“ಇದ�ಕ್ ಅವರು �ಾತರ್ರು”– ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾತರ್�ಾಗದ �ೂರತು �ೕವ�ಂದ �ಾರೂ

ಸಹ �ಾವ ��ಯನುನ್ �ೂಂದುವ��ಲಲ್. 7
16:7 “ಯಜಞ್�ೕ�”– 6:9-10. 8
16:8 “ಸೂಯರ್”– 8:12 �ೂೕ��� ಎ�ಲ್ ಸೂಯರ್ನ ಮೂರ�ೕ ಒಂದು �ಾಗ �ಾತರ್
ಪ��ಾಮ �ೕ�ತು, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು ಪ��ಾಮ �ೕ�ದದ್ವ�. 9
16:9 “�ೕವರ �ಾಮವನುನ್ ದೂ��ದನು”– ಇದು ಮೂರು �ಾ� ಪ�ನ�ಾವ�ರ್ತ�ಾ��
(ವಚನಗಳು 11,21). ಇದು ಮನುಷಯ್ರ ದುಷಟ್ತನ, �ಾ�ಣಯ್�, ಮೂಖರ್ತನವನುನ್ ಒ�ತ್
�ೕಳುತತ್�. ಅವರ �ೕ� ಈ �ಪತುತ್ಗಳನುನ್ ತರುವ ತಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್ �ಟುಟ್
ಅ���ಾಡುವ ಬದಲು, �ೕ��ಂದ ಅವರನುನ್ ಕಳು�ಸ�ೕ�ಾದ �ೕವರ �ರುದಧ್�ಾ�
ಅವರು ದಂ� ಏಳು�ಾತ್�. �ೂೕ�ಾ 8:7; �ೕ�ಾನ 7:7.

“�ಾನ�ಾಂತರ ಪಡ�ಲಲ್”– 9:20-21. 10
16:10 “ಮೃಗದ �ಂ�ಾಸನ”– ಈ �ಂ�ಾಸನ ಬ�ಗ್ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ �ಾತರ್
ಉ�ಲ್ೕ��� (�ೕವರ �ಂ�ಾನವನುನ್ 40 �ಾ� ಉ�ಲ್ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�). ಎ�ಾಲ್
�ಾಯರ್ಗಳು ಅವನ ಹ�ೂೕ�ಯ�ಲ್� ಎಂದು ಮೃಗವ� ಅಂದು�ೂಳುಳ್ತ� ಮತುತ್
ಪರ�ೂೕಕವ� ಆಳು�ತ್� ಎಂದು ಬಹು ತಡ�ಾ� ಅ�ತು�ೂಳುಳ್ತತ್� (�ಾ� 4:26).

“ಕತತ್�ಾ�ತು”– ��ೕ 10:21-23 �ೂೕ���.
“ಕಷಟ್ದ ���ಂದ”– �ಂ�ನ �ಪತುತ್ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾದ ಸು����ಂದ. 12-16
16:12-16 9:14-19 �ೂೕ���. 12
16:12 “ಯೂ�ರ್ೕ�ೕಸ್”– 9:14 �ಪಪ್�. ಈ ನ�ಯ ಪ�ವರ್�ಕ್ ಇ�ಾನ್,
ಆ�ಾಘ್��ಾತ್ನ,

�ಾ��ಾತ್ನ,

�ಾರತ,

�ೖ�ಾ,

ಮುಂ�ಾದ

�ೕಶಗ��.

�ೕರು

ಬ�ತ್�ೂೕಗುವ�ದು ಬಹುಶಃ ಈ ಎ�ಾಲ್ �ೕಶಗಳನುನ್ ಆಳುವವರು ಪ�ಚ್ಮ ಏ�ಾಯ್ದ ಕ��
ಪರ್�ಾ�ಸಲು ಇರುವ ಅಡಚ�ಗಳನುನ್ ��ದು �ಾಕುವ ಸೂಚ��ಾ�ರಬಹುದು. 13-14
16:13-14 �ಾರಣಗಳು ಮತುತ್ �ೖನಯ್ಗಳ �ಾಯರ್ತಂತರ್ವ� ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್
ಬಹು �ೂಡಡ್ �ೖನಯ್ಗಳ ಚಲ�� ಮೂಲ �ಾರಣಗ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ���ಕ್ೕಲ 38:4;
39:2

�ೂೕ���.

ಆಡ�ತ�ಾರರು

ವಂ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್�

ಮತುತ್

�ವವ್ಗ�ಂದ

ಪರ್�ೂೕ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್�. ಈ �ವವ್ಗಳ ಮೂಲವನುನ್ ಗಮ��� – �ೖ�ಾನನು, ಬರ�ರುವ
�ರ್ಸತ್��ೂೕ� ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ� (13�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ರುವ ಎರಡ�ಯ “ಮೃಗ”).
�ವವ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಪಪ್� ಮ�ಾತ್ಯ 4:24.

14

16:14 “ಸವರ್ಶಕತ್�ಾದ �ೕವರ ಮ�ಾ�ನದ�ಾಲ್ಗುವ ಯುದದ್”– 6:17; 19:19;
��ಾಯ 42:13; �ೕ�ೕಲ 3:9-13; �ಫ 1:14-18; �ಕಯರ್ 14:3 �ೂೕ���.
15

16:15 “ಕಳಳ್ನು ಬರುವಂ�”– 3:3; ಮ�ಾತ್ಯ 24:42-44; 1 �ಸ 5:2; 2 �ೕತರ್
3:10.

“ಎಚಚ್ರ�ಾ�ದುದ್”– 1 �ಸ 5:4-8.
“��ಾರ್ಣ�ಾ�”– 3:17-18. 16
16:16 “ಅವ�”– �ವವ್ಗಳು (ವ.13,14).

“ಹಮರ್��ೂೕನ್”– ���ೂದ್ೕ�ನ �ಟಟ್ ಅಥವ ಪವರ್ತ ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್
�ೂಡುತತ್�. ಪವರ್ತ ಅಥವ �ಟಟ್ ಎಂಬುದ�ಕ್ ಇ�ರ್ಯ �ಾ�ಯ ಪದ “ಹರ್”.
���ೂದ್ೕ ಎಂಬುದು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ನಜ�ೕ�ನ ದ�ಣ�ಕ್ ಮತುತ್ ಗ��ಾಯದ �ಟಟ್ಗಳ
ಮತುತ್ �ಾ�ೕರ್ಲ್ �ಟಟ್ದ ಪ�ವರ್ದ�ಲ್ರುವ �ೂಡಡ್ ಬಯಲು (2 ಪ�ವರ್ 35:22;
�ಕಯರ್ 12:11). ಇದನುನ್ ಎ�ಾದ್���ೕನ್ ಅಂಗಳ ಮತುತ್ ಜಸ�ೕಲ್ ಕ�� ಎಂದು
ಕ�ಯು�ಾತ್�. �ಾ�ೂೕ�ನ �ಟಟ್ವ� ಈ�ಾನಯ್ದ�ಲ್� ಮತುತ್ ಗ�ೂಬ್ೕವ �ಟಟ್ವ� ಈ
ಅಂಗಳದ ಆ�ನ್ೕಯ ��ಕ್ನ�ಲ್�. �ಾರ್�ೕನ�ಾದ ಮತುತ್ �ೂೕ�ಗ�ಂದ ಕೂ�ದ
���ೂದ್ೕ ಪಟಟ್ಣವ� ಅದರ ದ�ಣದ ತು�ಯ�ಲ್� (�ಾಯ್ಯ 1:27; 1 ಅರಸು 9:15).
17

16:17 “�ೕ�ಾಲಯ”– ವ.1.

“�ಂ�ಾಸನದ ಕ��ಂದ”– 19:5; 21:3.

18

16:18 4:5; 8:5; 11:19.

“ಭೂಕಂಪ�ಾ�ತು”– ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಈ ಪದವನುನ್ ಏಳು �ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��.

ಇದು ಚ��ರ್ಯ�ಲ್�ೕ ತುಂ�ಾ �ಟಟ್�ಾದ್�ರುತತ್�. 19
16:19 “ಮ�ಾ ಪಟಟ್ಣ”– ಭೂಕಂಪದ ಉ�ಲ್ೕಕನದ ನಂತರ ತಕಷ್ಣ�ೕ �ಾ�ೕ�ನ
ಉ�ಲ್ೕಖನವ�

�ಾ�ೕಲನುನ್

ಸಂ�ೕ�ಸುವ�ದನುನ್

ಇ�ಲ್

ಅ�ೖರ್ಸ�ಾ��

ಎಂದು

�ೕ�ಸಲು �ಾರಣವನುನ್ �ೕಡುತತ್� (17:9,18). �ಾಗೂ 18�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್
ಆ�ಯ

�ೕಳು��ಯ

�ವರ�ಯು

ಮ�ಾ

ಭೂಕಂಪದ

ಸಮಯದ�ಲ್

ಏನು

ನ�ಯುತತ್�ಂಬುದರ ಸೂಚಕ�ಾ�� (18:8-10,21. ಅ�ೕಕ �ೕ� �ಂ�ಯು ಭೂಕಂಪದ
ಪ��ಾಮ�ಾ��).

“ಜ�ಾಂಗಗಳ ಪಟಟ್ಣಗಳು �ದದ್ವ�”– ಈ ಭೂಕಂಪವ� ಸಥ್�ೕಯ�ಾದದದ್ಲಲ್ (11:13
ರಂ�). ��ಾಯ 24:18-20; ಇ�ರ್ 12:26-27).

“ಉಗರ್�ೂೕಪ�ಂಬ �ಾರ್�ಾರಸದ �ಾ�ರ್”– 14:10 �ೂೕ��. 20
16:20 �ೂೕ�� – 6:14 21
16:21 “�ೕವರನುನ್ ದೂ��ದರು”– ವ.9,11

“ಆ�ಕ�ಲ್ನ ಮ�”– ��ೕ 9:22-26 �ೂೕ���.

171
17:1 “�ಾರ��ೕ”– �ೕವ�� ಅಪನಂ�ಗಸತ್�ಾ� �ೕ� �ೕವರುಗಳನುನ್ �ೕ�ಸುವಂತ
�ೕವಜನ�� ಈ ಪದವನುನ್ ಅ�ೕಕ �ೕ� ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�.
��ಾಯ 1:21; �� 2:20; 3:1; ���ಕ್ೕಲ 16:15-34; �ೂೕ�ೕಯ 9:1.
ಇದನುನ್ �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ� ಉಪ�ೕ���ಾಗ, ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ��ದಂ� ಇದರ �ಾ�ಾರಣ
ಅಥರ್ವ� ಇ�ಾ�ರುತತ್�. ಒಂದು �ಾಗದ�ಲ್ ತೂರ್ ಪಟಟ್ಣದ �ಾಯ್�ಾರಸಥ್�� ಇದನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� (��ಾಯ 23:15-17), ಮತುತ್ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾ� ���ಯ
ಕು�ತು (ನಹೂ 3:4), ಈ ಎರಡು ಪಟಟ್ಣಗಳು �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�ಯ ಪಟಟ್ಣಗಳು. ಆಂತಹ
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅವರು ಸತಯ್ �ೕವರನುನ್ �ಲರ್�� ಈ �ೂೕಕದ ಸಂಪ�ತ್ನ �ಂ�
�ೂೕಗುವ�ದನುನ್ ಅ�ೖರ್ಸುತತ್�. ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ರುವ “�ಾರ��ೕ” –ಒಂದು ಪಟಟ್ಣ –
ವ.18. ಆದ� ಅದು ಬಹು �ೂಡಡ್ �ಾ�ರ್ಕ ಮತುತ್ ಆ�ರ್ಕ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್

ಪರ್���ಸುತತ್� ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸುವ�ದರ�ಲ್ ತ�ಪ್ೕ ಇಲಲ್.
“ಬಹಳ �ೕರುಗಳ”– ವ.15. 2
17:2 “ಕು�ದು ಮತತ್�ಾದರು”–ಸುಳುಳ್ �ಾ�ರ್ಕ ಮತುತ್ �ಾ�ಜಯ್�ಂದ ಜನರು
ಕು�ಯು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅವರ ಸ��ಾದ ಮನ�ಸ್�ಂದ �ೂರ� ಉ�ಯು�ಾತ್�. ಅವರು
ಆ�ಯ ತನನ್ ದುಷಟ್ತವ್ವನುನ್ ಹಂಚಲು ಆ�ಯು ತನನ್ “�ಾರ್�ಾರಸವನುನ್” –ಉಪ�ೕ��
ಅವರನುನ್ ಮರಳು�ೂ�ಸು�ಾತ್�.

“�ಾರತವ್”–

�ೕವಜನ�ಂದು

ಕ���ೂಂಡವರು

ಆ�ಮ್ಕ

�ಷಯಗಳ�ಲ್

ಅಪನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ಾಗ ಅದನುನ್ ಸೂ�ಸಲು ಈ ಪದವನುನ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
ಅ�ೕಕ �ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�. �� 3:6,8,9; ���ಕ್ೕಲ 23:37,43;
�ೂೕ�ೕಯ 1:2; 2:4-5 �ೂೕ��. �ಜ�ಾ�ಯೂ, ಇದನನ್ಲಲ್� �ೕ��ಾವ�ದನೂನ್
�ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ� ಎ�ಲ್ಯೂ ಉಪ�ೕ��ಲಲ್. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ದುದ್
�ೂೕದವರ ಬ�ಗ್, ಧಮರ್ಭರ್ಷಟ್�ಾದ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ�ಾಡುತತ್�.
ಇ�ಲ್ ಅಂತಯ್�ಾಲದ�ಲ್ �ದುದ್ �ೂೕದ,

ಧಮರ್ಭರ್ಷಟ್�ಾದ �ರ್ೖಸತ್ತವ್ದ ಬ�ಗ್

�ಾತ�ಾಡು�ತ್ರುವ�ದು ಬಹು�ೕಕ ಖ�ತ�ಾ�� ಎಂದು ಅಥರ್�ಾಗುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
24:10-12; 2 �� 3:1-5; 4:3-4; 2 �ೕತರ್ 2:1-3 �ೂೕ���). ಇದರ ಅಥರ್
ಇ�ಾಗ�ದದ್�, ಆಗ �ೂೕಕದ �ೕ� �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ ಬ�ಗ್ �ವ�ಸುವ ಈ
ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ ಧಮರ್ಭರ್ಷಟ್�ಾದ �ರ್ೖಸತ್ತವ್ದ ಬ�ಗ್ ಎ�ಲ್ಯೂ ಉ�ಲ್ೕ��ಲಲ್.
ಮತುತ್ ಇದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಬಹಳ ��ತರ್��ಸುತತ್�. ಆ “�ಾಜರು” ಆ “��ೕ” �ಂ��
ವಯ್��ಾರ �ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾಗ ಇದರ ಅಥರ್ ತಮಮ್ �ಾಭ�ಾಕ್� ಅಥ�ಾ
ಸಂ�ೂೕಷ�ಾಕ್� ಆ��ಂ�� �ಕಟ ವಯ್ವ�ಾರವನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�ಂದು ಅಥರ್. 3
17:3

“ಅಡ�”– ಒಂದು �ೕ� ಆ ��ೕಯು ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರುಭೂ�ಯನುನ್

ಪರ್���ಸು�ತ್ರಬಹುದು.

“��ೕ”– ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಲವ� �ಾ� �ಾ�ರ್ಕ ಸ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸಲು ��ೕಯನುನ್
�ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� (��ಾಯ 54:5-6; �� 3:1; ಎ� 5:23-32;
ಪರ್ಕ 12:1; 19:7-8).

“ಮೃಗ”– 13:1. ಮೃಗವ� �ಾಜಯ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಆಳುವವರನುನ್ ಇಬಬ್ರನೂನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆದದ್�ಂದ ��ೕಯು ಅವರ�ಲ್ �ಾರನೂನ್ ಪರ್���ಸುವ��ಲಲ್. ಆದ�
ಮೃಗದ �ೕ� ಕು�ತು�ೂಂ�ರುವ�ದು ಮೃಗದ ಆ�ವ್�ಯ �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ ಆ�ಯನುನ್
ಮೃಗವ� �ಂಬ�ಸುವ�ದನುನ್ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ�ದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�. ನಂತರ ಮೃಗವ� ಆ�ಯನುನ್ �ಾಶ�ಾಡುತತ್� –
ವ.16. 4
17:4 “ಧೂಮರ್ವಣರ್ದ ವಸ�ಗಳನುನ್ ರ�ಾತ್ಂಬರವನೂನ್”– �ಲವ� �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಾರರು
ಈ ಬಣಣ್ಗಳು ಐ�ಾ�ಾ� ಮತುತ್ �ೖಭವ ಅಥ�ಾ �ಾಜ�ೖಭವವನುನ್ �ಾತರ್
ಸೂ�ಸುತತ್�ಂದು �ೕಳು�ಾತ್�. �ೕ� �ಲವರು �ೂೕಮನ್ �ಾಯ್�ೂೕ�ಕ್ ಸ�ಯ ಪರ್�ಾನ
ಧ�ಾರ್ಧಯ್ಕಷ್ರನುನ್ �ಾಗೂ �ೕ� ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸುವ �ೕ� ಸ�ಗಳ ಮುಖಯ್
ಅ��ಾ�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್�.

“�ನನ್…ರತನ್”– ಅ�ಾರ ಸಂಪತತ್ನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
“�ನನ್ದ ಬಟಟ್ಲು”– �ೂರ �ೂೕಟ�ಕ್ �ರ್ೕಮಂತ ಮತುತ್ ಆಕಷರ್ಕ (ಮ�ಾತ್ಯ
23:25-26 �ೂೕ���).

“ಅಹಸಯ್�ಾದವ�ಗಳು”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಅಸಹಯ್�ಾದವ�ಗಳು ಆ�ಾ�ಗ್ �ಗರ್ಹ
ಮತುತ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧ�ಯನುನ್ ಅ�ೖರ್ಸುತತ್� (�� 7:30 ರ �ಪಪ್�). 5
17:5 “ಹ�ಯ �ೕ�…�ಸರು”– ಇ�ೂನ್ಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕಳುವ��ಾದ� ಆ �ಸರು
ಆ� �ಾ�ಂಬುದನುನ್ �ಖರ�ಾ� ವ�ರ್ಸುತತ್�.

“ಗೂ�ಾಥರ್”– ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರು ಆ�ಯ ರಹಸಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸ�ದದ್� ಆ
ರಹಸಯ್ವನುನ್ �ಾ�ಂದಲೂ ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 13:11; �ೂೕ�ಾ
16:25 �ೂೕ���).

“�ಾ�ೕ�ಂಬ ಮ�ಾನಗ�”–ಆ�ಯು ಅಕಷ್ರಶಃ ಬಹಳ �ಂ� �ಾಶ�ಾದ �ಾ�ಲ್
ನಗರವಲಲ್ (ವ. 18; �� 50:39-40 �ೂೕ��). ಆ�ಯು “�ಗೂಢ�ಾದ” �ಾ�ೕಲ್
ಆ��ಾದ್�. ಆದ� �ಲವ� �ಧದ�ಲ್ ಆ�ಯು ಆ �ಾ�ೕಲ್ ನಂ��ೕ ಇ�ಾದ್�. �ಾ�ೕಲ್
ಪಟಟ್ಣವ� ಸುಳುಳ್ ಧಮರ್ದ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್. ಮೂಲತಃ ಅದನುನ್ �ೕವ�� ಸ�ಾ�ಾ�

ಕಟಟ್ಲಪ್ಟಟ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್ (ಆ� 9:1,7; 11:1-4). ಅದು ಸಂಪ�ಣರ್ �ಗರ್ಹಗ�ಂದ
ತುಂ�ದ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್ (�� 50:38), ಮತುತ್ ಬಹು �ೂಡಡ್ �ಾ�ರ್ಕ ವಯ್ವ�ಥ್ಯ
�ೕಂದರ್�ಾ�ತುತ್. ಆ ವಯ್ವಯ್�ಥ್ಯ ಪರ್�ಾನ �ಾಜಕನನುನ್ “ಪರಮ ಮ�ಾ�ೕಶ” ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾ��ತ್ತುತ್ (�ಾಲಕರ್�ೕಣ�ಾ� �ೂೕಮನನ್ರ ಚಕರ್ವ�ರ್ಗಳು ಈ ಪದ�ಯನುನ್
��ದು�ೂಂಡರು,

ನಂತರದ

�ನಗಳ�ಲ್

�ೂೕಮನ್

�ಾಯ್�ೂೕ�ಕ್

ಸ�ಯ
ಧ�ಾರ್��ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ ಧ�ಾರ್ಧಯ್ಕಷ್ರುಗಳು ಈ ಪ�ಯನುನ್ ��ದು�ೂಂಡರು.
ಇದರ ಅಥರ್ “ಮುಖಯ್ �ೕತು��ಾರ”. “ಧ�ಾರ್��ಾ�” ಎಂಬ ಪದವ� ಈ �ನಗಳ�ಲ್
��ೕಪಗ್�� ಉಪ�ೕಸ�ಾಗು�ತ್� ಇದರ ಅಥರ್ “�ೕತು��ಾರ”).

“�ಾರ ��ೕಯ �ಾ�”– ಇದರ ಅಥರ್ ಆ�ಯ �ಾ� (ವ.1), ಆ�ಮ್ೕಕ ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಕ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ �ೕವ�� ಅಪನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರುವ ಗುಂಪ�ಗಳನುನ್ ಹುಟುಟ್�ಾಕುವ
ಮುಖಯ್�ಥ್. ಈ ��ೕಯು �ಾರ್�ೕನ �ಾ�ೕ�ನ ಮೂಲವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ಸುಳುಳ್
�ಾ�ರ್ಕ ವಯ್ವ�ಥ್ ಮತುತ್ �ೂೕ�ನ�ಲ್ರುವ ಪರ್�ಾನ ಕ�ೕ��ಂ�� ಅಂ�ಮ
ಧಮರ್ಭರ್ಷಟ್�ಾದ ಧಮರ್ದ�ಲ್ ಅದರ ಅಂತಯ್ವನುನ್ �ಾಣುತತ್�.

“ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಅಸಹಯ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳು”– �ಾ�ರ್ಕ ಜನರು ಒಬಬ್�ೕ ಸತಯ್
�ೕವರನುನ್
�ಟುಟ್�ಡುವ�ದ�ಂದ
�ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�. 6

ಅಸಹಯ್�ಾದ

�ಾಯರ್ಗಳನುನ್

�ಾಡಲು

17:6 “�ೕವಜನರ ರಕತ್”– �ದಲ�ೕ ಶತ�ಾನದ�ಲ್ �ೂೕಮನ್ ಚಕರ್ವ�ರ್ಗಳು �ಲವ�
�ಾ� �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್ �ಂ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಅ�ೕಕ ಶತ�ಾನಗ�� �ಜ�ಾದ
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಂ�ಸುವ ಮ�ಾ �ಾ�ರ್ಕ �ಂಸಕರು �ೂೕಮನ್ �ಾಯ್�ೂೕ�ಕ್
ಸ��ಾ�� ಮತುತ್ ಆ�ಯು ಗು�ಸ�ಾಗದ �ಾ��ಾರು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�
(ಒಬಬ್ ಪಂ�ತರ ಎ��ಯಂ� ಐದು �ೂೕ� – 50 ��ಯನ್). ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್
ಮೃಗವ� (ಬಹುಶಃ ಪ�ನ�ಚ್ೕತನ�ೂಂಡ �ೂೕಮನ್ ಚಕರ್ವ�ರ್ – 13:2 ರ �ಪಪ್�)
�ಂಸಕ�ಾ�ರು�ಾತ್� – 13:7,15 ಆದ� ಇ�ಲ್ ಆ ��ೕಯು ಮೃಗದ �ೕ� ಸ�ಾ�
�ಾಡುವ�ದನುನ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�. 7-18
17:7-18 ಈ ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೕವದೂತರು �ೕ�ಾನ�� (ಮತುತ್ ನಮ�) ಮೃಗದ
ಮತುತ್ ಆ �ಂ�ನ �ಷಯ�ಾ� ಮೂಲ �ಾ�ಯ�ಲ್ �ೕರ�ಾದ �ವರ�ಯನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್�. �ಾವ� ಈ �ವರ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್

�ವ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು – �ಾವ� ಈ ಮೂಲ �ಾ�ಯ �ವರ�ಯನುನ್
��ದು�ೂಂಡು ಅದನುನ್ �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದ� �ಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ
ಅವನ �ಲವ� �ಾತುಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ನಮ� ಬು�ದ್ವಂ�� �ೕಕು (ವ.9). 8
17:8 �ಾಯ್�ಾಯ್ಯನ�ಾರರನುನ್ ��ತ�ೂ��ದ ಒಂದು ಪರ್�ನ್ ಇ�ಾ��: ಇ�ಲ್ “ಮೃಗ”
ಎಂಬ

ಪದವ�

�ಾವ�ದನುನ್

ಪರ್���ಸುತತ್�

ಒಬಬ್

ವಯ್�ತ್ಯ�ೂನ್ೕ

ಅಥ�ಾ

�ಾ�ಾರ್ಜಯ್ವ�ೂನ್ೕ? ಇದ�ಕ್ ಉತತ್ರ ಇದು �ಾ�ಾರ್ಜಯ್�ಕ್ ಅ�ಪ��ಾದ ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಪರ್���ಸುತತ್�. (“�ಾ�ೕ �ಾಜಯ್” ಎಂದು �ಾರ್ನ್ಸ್ �ಾಜನು �ೕ�ದಂ�).

“�ದಲು ಇತುತ್, ಈಗ ಇಲಲ್”– “ಮೃಗ” ಮತುತ್ “��ೕ” ಈ ಎರಡು ಸಹ �ೂೕಮ್
ನಗರ�ಕ್ ಸಂಬಂ��� (ವ.9,18). �ೕವದೂತನು �ೕ�ಾನ�� ಈ �ವರ�ಯನುನ್
�ೂ�ಾಟ್ಗ �ೂೕಮ್ ನಗರವ� ಅ�ವೃ�ದ್ �ೂಂ�ದ ಬಹು ಬಲವ�ಳಳ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ
�ಾಜ�ಾ��ಾ�ತುತ್. ಪಟಟ್ಣ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್�ಂದು ಎರಡನೂನ್ �ೕವದೂತನು
�ೕ�ರುವ��ಲಲ್ �ಾಕಂದ� �ೕ�ಾನನ �ನಗಳ�ಲ್ “ಅದು ಇಲಲ್”. ಆದ� ಅವನು ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ಯ ಬ�ಗ್ �ೕಳಬಹು�ಾ�ತುತ್.

“ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ�ಂದ ಏ� ಬಂದು”– 11:7 �ೂೕ��. ಅ�ೂೕ�ೂೕಕವ� ಸತತ್ವರ �ಾಣದ
�ೂೕಕ�ಾ�� (9:1 ರ �ಪಪ್�). ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯ ಮುಖಯ್ಸಥ್ನು ಅ�ಲ್ಂದ
ಬರುವನು. ಮತುತ್ ಈ ಪರ್ಕಟ�ಯು �ೕ�ಾನನ �ನಗ�� ಭ�ಷಯ್�ಾ�ತುತ್ (ಈಗಲೂ
ಭ�ಷಯ್�ಾ��).

“�ಾಶ�ಕ್”– 19:20.
“�ೕವ�ಾಧಯ್ರ ಪ�ಟ್”– 13:18; 3:5; 20:12.
“ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡುವರು”– 13:3 �ೂೕ��. ಅ�ಲ್ ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡುವ�ದ�ಕ್ �ಾರಣ�ೕ�ಂದ�
ಒಬಬ್ರ �ಾವ� ಮತುತ್ �ೕವಂತ�ಾಗುವ ಒಂದು ತ�. 9
17:9 ಏಳು ತ�ಗಳು ಎರಡು ��ಹ್ಗ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಬು�ಧ್ವಂ��ಯ ಅಗತಯ್��.

“��ೕ ಕೂತು�ೂಂ�ರುವ ಏಳು �ಟಟ್ಗ�ೕ”– ಆ �ಾಲದ�ಲ್ ಏಳು �ಟಟ್ಗಳ �ೕ�ರುವ
ಪಟಟ್ಣ�ಂದು �ೂೕಮ್ ಪಟಟ್ಣವ� �ಸರು�ಾ��ಾ�ತುತ್. ಅದಲಲ್� �ೕ�ಾನ��
ಭೂ�ಯ�ಲ್ �ೕ� �ಾವ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಊ�ಸ�ಾಗ�ಲಲ್ (ಮತುತ್ ಒಬಬ್ �ೕವದೂತನು
ಅವ�� ಅಥರ್�ಾಗುವ �ಾ� �ವ�ಸು�ತ್�ಾದ್�ಂದು, ಅವನನುನ್ ಗ����ೂ�ಸಲು

ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ಲಲ್�ಂಬುದನುನ್ �ಾವ� ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಳಳ್�ೕಕು). ವ.18 ರ�ಲ್ಯೂ
�ೕವದೂತನ �ಾತುಗಳು ಸತಯ್�ಾ��. ಇ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್ �ಾ��ಂದ �ಾ�ಾಂತ��ರುವ
“�ಟಟ್” ಎಂಬ ಪದವ� ಪವರ್ತ ಎಂಬ ಅಥರ್ವನುನ್ ಸಹ �ೂಡುತತ್�. 10
17:10 ಇದು ಮೃಗದ ಏಳು ತ�ಗಳ ಇ�ೂನ್ಂದು �ವರ��ಾ��. �ೂೕಮ್ ಮತುತ್
ಅದರ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ವ� ಅದರ �ದಲ ಪರ್ಭಲ ಚಕರ್ವ�ರ್ಗಳ �ೕ� ದೃಢ�ಾ� �ಂ�ತುತ್,
ಜೂ�ಯಸ್ �ೕಸರ�ಂದ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್�. �ೕ�ಾನನ �ನಗಳ�ಲ್ ಐವರು “�ದುದ್”
�ೂೕ�ದದ್ರು. �ಂ��ಂದ �ಾಯು�ಾತ್�ಂಬ ಅಥರ್�ರಬಹುದು. �ೕಸರನ �ನಗ�ಂದ
�ೕ�ಾನನ �ನಗಳವ�ಗೂ (�ೕ�ಾನನು ಇದನುನ್ �ರ್. ಶ. 96 ರ�ಲ್ ಬ��ದದ್�,
ಸು�ಾರು 140 ವಷರ್ಗಳು) ಹ�ೂನ್ಂದು ಚಕರ್ವ�ರ್ಗ�ದದ್ರು. ಅವರ�ಲ್ ಎಂಟು
ಚಕರ್ವ�ರ್ಗಳು �ೂ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಆತಮ್ಹ�ಯ್ �ಾ��ೂಂಡು ಸತುತ್ �ೂೕದರು ಆದ� ಆ
ಎಂಟು ಚಕರ್ವ�ರ್ಗಳ�ಲ್ ಐದು ಚಕರ್ವ�ರ್ಗಳು ಪರ್ಭಲವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು ಇವರ �ೕ�
�ೂೕಮ್
ಕು��ತ್�ದ್ಂದು
�ೕಳಬಹುದು.
ಜೂ�ಯಸ್
�ೕಸರನನುನ್
�ೕ���ೂಳುಳ್ವ��ಾದ�, ಅವರ�ಲ್ �ೕಸರನು, ��ೕ�ಯನು, ಕ�ಗುಲ, �ೌಲ್�ಯಸ್
ಮತುತ್ �ೕ�ೂೕ. ಇನುನ್ ಮೂರು ಚಕರ್ವ�ರ್ಗಳು (�ಾಲಬ್, ಒ�ೂೕ ಮತುತ್ ���ಯಸ್)
ಮುಖಯ್ವಲಲ್ದವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವ�ೂಳ�, ಅವರು 2 ವಷರ್ಗಳು �ಾತರ್ ಆ�ದರು.

“ಒಬಬ್ನು ಇ�ಾದ್�”– �ೕ�ಾನನ �ಾಲದ�ಲ್ದದ್ ಚಕರ್ವ�ರ್ �ೂ��ಯನ್. ಅಥ�ಾ,
�ೕ�ಾನನು �ಾಸತ್ವ�ಾ� �ರ್.ಶ 54-68 ರ�ಲ್ ಬ��ದದ್� (�ಲವರು �ೕ�ಸುವ
�ಾ�) ಆ �ನಗಳ�ಲ್ �ೕ�ೂೕ ಚಕರ್ವ�ರ್�ಾ�ದದ್ನು (ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಆ ದೃಶಯ್�ಂದ
�ೂರ ಬಂದ ಚಕರ್ವ�ರ್ಗಳು – ಅಗತಯ್�ಾ� �ಂ��ಂದಲಲ್-ಜೂ�ಯಸ್ �ೕಸರ್,
ಔಗುಸತ್ನು, ��ೕ�ಯಸ್, �ಾ�ಗುಲ ಮತುತ್ �ೌಲ್�ಯಸ್. �ೕ�ೂೕ ಆರ�ಯವನು).

“ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನು ಇನೂನ್ ಬಂ�ಲಲ್”– ಅವನು ಏಳ�ಯ �ಾಜನು ಅವನ �ಾಥ್ನವನುನ್
“ಎಂಟ�ಯವನು” ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� (ವ.11), ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ�ಂದ ಏ� ಬರುವವನು ಆ
ಒಬಬ್�ಾ��ಾದ್� (ವ.8). �ೂೕಮನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ವ� 400 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ �ೕಳುವ ತನಕ
�ೂ��ಯನ್ (ಅಥ�ಾ �ೕ�ೂೕ) ನಂತರ ಅ�ೕಕ ಚಕರ್ವ�ರ್ಗ�ದದ್ರು. ಆದ� ಆ ಎ�ಾಲ್
ಸಮಯವ� �ೌನ�ಾ� �ಾದು �ೂೕ�� ಆದದ್�ಂದ ಅದು ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ ಉ�ದ್ೕಶ�ಕ್

�ಾವ ಪ��ಾಮವನುನ್ �ೕರುವ��ಲಲ್. ಪರ್ಕಟ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕವ� �ೂೕಮನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ
ಚ��ರ್ಯನುನ್ �ೂಡುವ��ಲಲ್, ಆದ� ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ �ತರ್ಣವನುನ್ �ೂಡುತತ್�.
ವ.10,11 ರ�ಲ್ ಪ�ನ�ಚ್ೕತನ�ೂಂಡ �ೂೕಮ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಆಳುವ�ದ�ಕ್ ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ಯು ಬರುವ�ದರ ಮೂಲವನುನ್ �ವ��ದ ನಂತರ �ೕವದೂತನು ಕ�ಯ �ನಗ��
�ಾದು �ೂೕಗು�ಾತ್�.

“ಸವ್ಲಪ್ �ಾಲ”– 13:5.

11

17:11 �ೕವದೂತನ ಅಕಷ್ರಶಃ �ವರ�ಯನುನ್ ಗಮ�� “ಆ ಮೃಗವ�…ಎರಡ�ಯ
ಅರಸು”. �ೕವದೂತನು �ೕ�ಾನ�� �ಾ�ಾಡುವ�ದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ� �ೕ��ದದ್ನು ಆದ�
ಆಗ ಅವನು �ೕ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಅವನು ನಂತರದ�ಲ್ ಅ��ಾರ�ಕ್ ಬರುವನು.

“ಅವನು ಏಳು ಮಂ� ಅರಸುಗ�� �ೕ�ದವನು”– ಅವನು ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ�ಂದ
ಬರುವವ�ಾದದ್�ಂದ (ವ.8; 11:7), ಅವನು ಮರಣ�ಂದ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ �ೂಂ�ದಂ�
�ೂೕರುತತ್�. (13:3 �ೂೕ���). 12
17:12 “ಹತುತ್ �ೂಂಬುಗಳು”– ವ. 3; 13:1; �ಾ� 7:7. ಮ�ೂತ್�ಮ್ ನಮ� ಈ
�ವರ�ಯು ಮೂಲ �ಾ�ಯ�ಲ್� ಈ ಹತುತ್ �ಾಜರು �ೕ�ಾನನ �ಾಲ�ಕ್
ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಬರುವವರು ಮತುತ್ ಮೃಗ�ಕ್ ತಮಮ್ ಸ�ಾಯವನುನ್ ಇನೂನ್
�ಾಡದವ�ಾ��ಾದ್�. ಎಲಲ್ರೂ ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಏಕ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ
ಅವರು �ೂೕಮ್ ಅಲಲ್� �ೕ� ಕ�ಯ�ಲ್ ಆಳುವವ�ಾ�ರಬಹುದು. �ೂೕ�ಗ್ ಏಕ
�ಾಲದ�ಲ್ ಹ�ೂನ್ಂದು �ಾಜರು ಇರುವ��ಲಲ್.
“ಒಂದು ಗ��”– ಅತಯ್ಂತ ದೃಢ�ಾ� ಅಲಪ್ ಸಮ�ಾವ�. 13:5 �ೂೕ���. 13
17:13 “ಒಂ�ೕ ಅ��ಾರ್ಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದುದ್”– ಬಹುಶಃ ಮೃಗದ �ಾಯಕತವ್ದ�ಲ್
�ಶವ್�ಾಯ್�ತ್ಯ ಶ�ತ್ – 13:7. 14
17:14 “ಅವರು ಯಜಞ್ದ ಕು��ಾ�ಾತನ �ೕ� ಯುದಧ್�ಾಡುವರು”– 13:7. ಯಜಞ್ದ
ಕು��ಾ�ಾತನ ಜನರ �ೕ� ಯುದಧ್�ಾಡುವ�ದು, ಯಜಞ್ದ ಕು��ಾ�ಾತನ �ೕ�
ಯುದಧ್�ಾಡುವ�ದು ಒಂ�ೕ�ಾ��. ಅ�� 9:4-5 �ೂೕ���.

“ಯಜಞ್ದ ಕು��ಾ�ಾತನು ಅವರನುನ್ �ೖಸುವನು”– 19:19-21.

“�ಾ�ಾ��ಾಜನೂ”– 19:16.
“ಆತನ ಕ�ಯವರು”– 19:14. 15
17:15 “�ೕರುಗಳನುನ್”– ವ.1. ಆ �ಾರ ��ೕಯು �ೂೕ�ನ�ಲ್ “ಕು��ರುವ��ೕ”
–ಆದ� ಆ�ಯು ಅ�ೕಕ ಜನರ �ೕ� ಏಕ �ಾಲದ�ಲ್ ಕು�ತು�ೂಳಳ್ಲು �ೕ� �ಾಧಯ್?
�ೂೕಮ್ ಆ�ಯ �ಾಸಸಥ್ಳ, ಅವಳ ಚಟುವ��ಗಳ ಮುಖಯ್ ಕ�ೕ�. ಆದ� ಅವಳು ಅ�ೕಕ
�ೕಶಗಳ�ಲ್ನ ಜನರ �ೕ� ತನನ್ �ಾರ್ಬಲಯ್ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾವ �ೕರು�ಾತ್�. 16
17:16 “ಆ �ಾರ ��ೕಯನುನ್ �ವ್ೕ��”– ಆ�ಯು ಅವರ �ೕ� “ಕು�ತು”
–�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಆದ� ಅವರು ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ��ಲಲ್, ಮತುತ್ ಅವ�ಾಶ
��ಕ್�ಾಗ ಅವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ದುದ್ ಅವಳನುನ್ �ಾಶ�ಾಡು�ಾತ್�.

“ಅವಳ �ಾಂಸವನುನ್ �ಂದು”– ಆ�ಯ ಸಂಪತತ್ನುನ್ ತಮ�ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�.

“ಅವಳನುನ್ �ಂ��ಂದ ಸುಟುಟ್�ಟಟ್ರು”– ಇ�ೕ ನಗರವ�ನ್ೕ ಆವ��ರುವ ಮತುತ್ �ೖ�
ಎಟುಕದ �ೕ�ಯ�ಲ್ರುವ ಅವಳ ಆ�ತ್ ಮತುತ್ ಸವ್ತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಕಷ್ರಶಃ ಸುಡುವ�ದು
(18:8-9). ಸಂಪತುತ್ಳಳ್ �ಾಯ್�ಾರ �ೕಂದರ್�ಾದ ಅವಳನುನ್ ಹತುತ್ �ಾಜರು ಮತುತ್
ಮೃಗವ� �ವ್ೕ�ಸುವ�ದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು ಕಷಟ್�ಾಗುತತ್�. ಆ�ಯನುನ್ ಮತುತ್
�ಾ�ರ್ಕ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ ಅವರು �ವ್ೕ�ಸುವ�ದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�� – ಆ�ಯು ಅವ�ೂಂ��
ಸಪ್�ರ್ಯ�ಲ್ರು�ಾತ್�. 17
17:17 “�ೕವರ ಅ��ಾರ್ಯವನುನ್”– 4:2 ರ�ಲ್ �ೕವರು �ಂ�ಾಸನದ �ೕ�
ಕು��ತ್�ಾದ್�, ಮತುತ್ ಆತನ �ಂ�ಾಸವನುನ್ �ಾಲವ್ತುತ್ �ಾ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್
ಉ�ಲ್ೕ���. �ೂೕಕ��� ತನನ್ ಆತನ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು �ೂೕಕದ ಕತತ್�ಯ
ಯುಗದ�ಲ್ಯೂ ನ�ಯುವ ಎ�ಾಲ್ ಘಟ�ಗಳನುನ್ ಆತನು �ಯಂ�ರ್ಸು�ಾತ್�.
�ಾ��ೂೕ��ನ �ಂ� ಇದದ್ �ಾಜನು ಕ�ತನು – �ಾ� 4:35.

“ಅವರ ಹೃದಯಗಳನುನ್ �ರ್ೕ��ದನು”– �ಾ�ೂೕ 16:9; 21:1; ಆ� 45:5
�ೂೕ���. ದುಷಟ್ ಜನರು ಆತನನುನ್ ಎ�ಟ್ೕ �ವ್ೕ��ದರೂ,
ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ರ�ೕ�ಸು�ಾತ್�.

�ೕವರು ತನನ್

“�ೕವರು ತನನ್ ವಚನವ� �ರ�ೕರುವ ತನಕ”– 10:7; ಮ�ಾತ್ಯ 5:18. �ೕವರು
�ೕ�ದುದ್ �ರ�ೕರುತತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ತ�ಯಲು �ಾ�ಂದಲೂ �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 18
17:18 �ೕವದೂತನು ಅಕಷ್ರಶಃ �ವರ�ಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾಗ �ೕ�ಾನ�� �ೂ�ತ್ದದ್
ಭೂ�ೂೕಕದ �ಾಗಗಳ �ೕ� �ೂೕಮ್ ಪಟಟ್ಣವ� ಆಳು�ತ್ತುತ್. ಆ ಒಂದು ಪಟಟ್ಣ �ಾತರ್
ಎಂದು ಅವನ ಅಥರ್�ಾ�ತುತ್. ವ. 9 ಮತುತ್ 18:20 ಸಹ �ೂೕ��. �ೂೕಮ್ ಪಟಟ್ಣವ�
ಧಮರ್ಭರ್ಷಟ್ �ರ್ೖಸತ್ರ, ಮುಂ�ಾದ ಚಟುವ��ಗಳ �ೕಂದರ್�ಾಗುತತ್�ಂದು ಅವ�� ಆಗ
���ರ�ಲಲ್ ಎಂದು �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು, ಆದ� ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಅದು ಅ�ೕಕ
ಮುಖಯ್ ಘಟ�ಗಳ �ೕಂದರ್�ಾಗುತತ್�ಂದು ಅವ�� ���ತುತ್. ಆ ��ೕ, ನಂತರ, �ೂೕಮ್
ಪಟಟ್ಣ ಅಂದ� ಅದು �ಾ�ರ್ಕ (ಮತುತ್ ಇತರ) ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಪರ್���ಸುವ
ಪಟಟ್ಣ�ಾ��.

181
18:1 “ಮ�ೂತ್ಬಬ್ �ೕವದೂತನು”– ಒಬಬ್ �ೕವದೂತನು �ೕ�ಾನ�ೂನ್ಂ��
ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾ�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. “ಆ ಮ�ಾ �ಾರ ��ೕ� ಆಗುವ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್”
–ಏ�ಂಬುದನುನ್ �ೕ�ಾನ�� �ೂೕ�ಸುವ��ೕ ಅವನ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ�ತುತ್ (17:1).
ಇದನುನ್ ವ.16 ರ�ಲ್ ಅವನು �ಾ�ದನು. �ಾ�ಾದ� �ಾ� ಅದನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸಲು
ಮ�ೂತ್ಬಬ್ �ೕವದೂತನು ಬರ�ೕ�ಾ�ತು? ಅದು �ೕ�ರಬಹುದು �ಾಕಂದ� ಈ
ಅ�ಾಯ್ಯವ� ಅವಳ �ೕಳು��ಯ ��ನನ್ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್� ಅಥ�ಾ ಅವರ
�ೕಳು��ಯು ಎರಡು ಹಂತಗಳ�ಲ್ರಬಹುದು. 2
18:2 “�ದದ್ಳು �ದದ್ಳು”– 14:8; ��ಾಯ 21:9. “�ದದ್ಳು” –ಎಂಬ ಪದ �ಾ�
ಪ�ನ�ಾವ�ರ್ಸಲಪ್�ಟ್�? ಬಹುಶಃ ಒತುತ್�ೕಡಲು ಅಥ�ಾ ಬಹುಶಃ ಆ�ಯ �ಾ�ರ್ಕ
ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನ�ಂದ ಮತುತ್ ನಂತರ ಅವಳ �ಾ�ಜಯ್ �ಾಥ್ನ�ಂದ �ೕಳುವ�ದ�ಂದ.
ಒಂದನುನ್

�ಾಶ�ಾಡುವ�ದರ

ಮೂಲಕ

(17:16)

ಇ�ೂನ್ಂದನುನ್

ಸಹ

�ಾಶ�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಮೃಗ�ಕ್ �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�. ಅಥ�ಾ ಇದರ ಅಥರ್ �ೕ�ರಬಹುದು,
�ಾ�ೕಲ್ ನಗರ�ಾದ ಈ ��ೕಯು �ದಲು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�, �ೖ�ಕ�ಾ� ಮತುತ್

ಧಮರ್��ಾದ್ಂತದ�ಲ್ �ದುದ್ �ೂೕದಳು ಮತುತ್ ನಂತರ ಅಕಷ್ರಶಃ �ಾಶನದ�ಲ್ �ದುದ್
�ೂೕದಳು.

“�ವವ್ಗಳ �ಾಸ�ಾಥ್ನ”– ಇದು �ೕವರ �ಾಗರ್�ಂದ, ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯದ�ಲ್ �ದದ್
�ಾ��ಸುತತ್� (�ವವ್ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಪಪ್� ಮ�ಾತ್ಯ 4:24). ಹ�ಯ �ಜ�ಾದ �ಾ�ೕಲ್
ಪಟಟ್ಣವ� �ಾಶ�ಾದ ನಂತರ ಅದು ನ�ಗಳ ಮತುತ್ �ೂೕಳಗಳ ಹ�ಕ್�ಾಗುದು (��ಾಯ
13:19-22;

�� 50:39;
�ೕಸ�ಂದ ತುಂ�ರುತತ್�. 3
18:3

“ಅವಳ

51:37).

ಅ��ಾರತವ್�ಂಬ

ರಹಸಯ್�ಾದ �ಾ�ೕಲ್ ಇದ�ಕ್ಂತಲೂ

�ಾರ್�ಾರಸ”–

17:2.

ಇ�ಲ್

�ಾರ್�ಾರಸವ�

“�ಂ��ೂ�ತ್ಸು” –ವಂತ�ಾದ್��. �� 51:7 �ೂೕ���.

“ವತರ್ಕರು”– ವಚನಗಳು 11,15,23.

ಇವರ

�ಷಯ�ಾ�

ಈ

ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್

ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ�ದು ಇ�ೕ �ದಲು. 17�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ “�ಾರ��ೕಯು” �ೂಡಡ್ ಮತುತ್
ಶ�ತ್ಯುತ �ಾ�ರ್ಕ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ ಪರ್���ಸುವ ನಗರವಲಲ್� �ೕ� �ಾವ�ದು
ಇರ�ಾರ�ಂದು �ೕ�ಸಲು ಇ�ಲ್ಯವ�� �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ರ�ಲಲ್.

“ಸುಖ�ೂೕಗ”– ವಚನಗಳು 7,9. 4
18:4 “ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಬಂದ ಮ�ೂತ್ಂದು ಶಬದ್” - ಇ�ರ್ 12:25 �ೂೕ���.

“�ಟುಟ್ಬ�ನ್�”– ��ಾಯ 52:11; �� 51:45; 2 �ೂ�ಂಥ 6:17 �ೂೕ���.
ಕ�ೕಯ �ನಗಳ�ಲ್ ಈ “ರಹಸಯ್ �ಾ�ೕಲ್” ನ�ಲ್ �ಲವ� �ೕವಜನರು ಸಹ ಇರು�ಾತ್�.
ಆ�ಯನುನ್ �ಟುಟ್ಬರುವ�ದು ಎಂದ� �ೖ�ಕ�ಾ� �ೂೕಮ್ ಪಟಟ್ಣವನುನ್
�ಟುಟ್ಬರುವ�ದು ಎಂದಥರ್ವಲಲ್. ಅದರ ಅಥರ್ ಆ ಪಟಟ್ಣವ� ಪರ್���ಸುವ
ವಯ್ವ�ಥ್�ಂದ ಮತುತ್ ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ�ಾ�ರುವ �ಾಭ�ಾಕ್� ಅದರ
ದು�ಾ��ಂದ �ೂರಬರುವ�ದು. 1 �� 6:11.

“ಅವಳ

�ಾಪದ�ಲ್

�ಾಲು�ಾರ�ಾಗ�ಾರದು”–

ಆ�ಯ

�ಾಪದ�ಲ್
�ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವ��ಂದ�
ಆ�ಯ
��ಯ�ಲ್ಯೂ
�ಾಲು�ಾರ�ಾಗುವ�ದು.
ದುಷಟ್ತವ್�ೂಂ�� �ಾ� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು ತುಂ�ಾ ಅ�ಾಯ�ಾ�. 5
18:5 “ಆ�ಾಶದ ಪಯರ್ಂತರಕೂಕ್”– �� 51:9. ಮೂಲತಃ �ಾ�ಲನುನ್ ಕ�ಟ್�ಾಗ

ಜನ�� ಆ�ಾಶವನುನ್ ಮುಟುಟ್ವ ಒಂದು �ೂೕಪ�ರ �ೕ�ಾ�ತುತ್ (ಆ� 11:4). ಆದ�
ಕ�ೕಯ�ಲ್ ಆ�ಾಶವನುನ್ ಮು�ಟ್ದುದ್ ಅವರ �ಾಪಗಳು.

“�ಾ���ೂಂಡನು”– 16:19. 6
18:6 “ಅವಳು �ಾ�ದ ಪರ್�ಾರ ಅವ�� �ಾ��”– �ೕವರು ತನನ್ �ಾಕಯ್ದ ಉದದ್ಕೂಕ್
ಪರ್ಕ�ಸುವ �ೕ�ಯ ಪ�ಪ�ಣರ್ ತತವ್ವ� ಇ�ಲ್� (��ೕ 21:23-25; �ಾಜಕ 24:20;
26:23-24; ಎ�ತ್ೕರ 7:10; �ೕತರ್� 18:25-27; ��ಾಯ 59:18; �� 51:56;
�ೂೕ�ಾ 2:5-11; ಗ�ಾ 6:7-9).

“�ಾ�ರ್”– 17:4. ಅವಳು ಆ�ಯ “�ಾ�ರ್ಯನುನ್” �ೕ�ಯವರನುನ್ �ಾಶಪ�ಸಲು
ಉಪ�ೕ��ದಳು; ಆದ� �ೕ�ಯು ಆ�ಯನುನ್ �ಾಶಪ�ಸುತತ್�. 7
18:7 ಮೂರು �ಾಪಗಳನುನ್ (ವ.5) ಈ ವಚನದ�ಲ್ ಪ�ಟ್ �ಾಡ�ಾ��. ತನನ್ನುನ್
ಘನಪ���ೂಳುಳ್ವ�ದು,
�ೂ�ಚ್�ೂಳುಳ್ವ�ದು.

“ಅವಳು

ತನನ್ನುನ್

�ೂೕಗದ�ಲ್

�ೕ�ಸುವ�ದು

ಘನಪ���ೂಂಡಳು”–

ಅವಳು

ಮತುತ್

��ಮ್�ಂದ

�ಾ��ದ್ಲಲ್ವ�
ಸವ್ಂತ�ಾಕ್��ೕ �ೂರತು ಎಲಲ್ರೂ ಘನಪ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ �ೕವ�ಗಲಲ್.

ತನನ್

“�ೂೕಗದ�ಲ್”– ಇದು ಅವಳ �ಾಪಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ��, ಇದ�ಾಕ್� �ೕವರು ಅವಳನುನ್
��ಸು�ಾತ್�.

ಪರ್ಪಂಚದ�ಲ್

ಅ�ೕಕರು ಕಡು ಬಡತನದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರೂ,
�ೂೕಗದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ�ದು ತಪ�ಪ್. ಇದರ�ಲ್ �ಾ�ೂಗ್ಳುಳ್ವವ�� ಅವರ ಹೃದಯದ�ಲ್
�ೕವ�� ಸಥ್ಳ�ಲಲ್ (ಲೂಕ 16:19-21 �ೂೕ���). ಮತುತ್ ಈ ತಪಪ್ನುನ್
�ಾಡುವವರನುನ್ �ೕವರು ��ಸು�ಾತ್� – �ಾ�ೂೕಬ 5:1-5).

“�ಾ�”– ರಹಸಯ್ �ಾ�ೕಲ್ �ಾನು ಈಗ ಆಳು�ತ್�ದ್ೕ� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ಪಪ್ತುತ್
ಆ�ಯನುನ್ �ಾಶಪ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� �ಾ�ೂೕ 11:2;
16:18 ಅವಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಸತಯ್�ಾ�� (ಆ ವಚನಗಳ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಗಲೂ). 8
18:8 “ಒಂ�ೕ �ನದ�ಲ್”– ಇದದ್�ಕ್ಂದಂ� ಮತುತ್ ತವ್�ತ�ಾ�. ಅವಳ �ಾಶನದ�ಲ್
ಎರಡು ಹಂತ�ರುತತ್�ಂದು �ೂೕರುತತ್� ಮತುತ್ ಮೂರು ಇರಬಹುದು. �ದಲು ಮರಣ,

ದುಃಖ ಮತುತ್ �ಾಮ, ನಂತರ �ಂ�, ನಂತರ (�ಾಧಯ್�ಾದ�) �ಂ�, �ೂಡಡ್ �ಾ�
(ವ.21). �ಾಮವ� ಪರ್ಗ� �ೂಂದಲು ಮತುತ್ ಪಟಟ್ಣದ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರಲು
ಸಮಯ ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�.

“ಅವ�� ದಂ��ಯನುನ್ ���ದ �ೕವರು”– 16:5,7.

9

18:9 “ಭೂ�ಾಜರು”– ವ.3; 17:2. ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಇವರು 17:12,16 ರ�ಲ್ರುವ
�ಾಜ��ಂತ �ೕ�ಯವ�ಾ��ಾದ್� (ಅವ�ೕ ಆ�ದದ್ ಪಕಷ್ದ�ಲ್ �ೂೕ�ನ ಆ�ರ್ಕ
ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ ಅವರು �ಾಶ�ಾಡು�ತ್ರ�ಲಲ್ ಆದ� �ಾ�ರ್ಕ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ �ಾತರ್
�ಾಶ�ಾಡು�ತ್ದದ್ರು). ಅವರು ಮೃಗ ಮತುತ್ ��ೕ�ಂತಲೂ �ನನ್�ಾ��ಾದ್�.

“�ೂೕ�ಾಡು�ಾತ್”– �ಾಕಂದ� ಅವರ ಶ�ತ್ಯ ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವದ ಮುಖಯ್�ಾದ ಮೂಲವ�
�ಾಶ�ಾ��. 10
18:10

“ಭಯಪಟುಟ್”– ಅವರ ಸವ್ಂತ ಭ�ಷಯ್ವ� ಕ�ೂೕರ�ಾ�ಯೂ ಮತುತ್

ಭಯ�ಂದಲೂ ಇರುವಂ� �ಾ�ಸುತತ್�.

“ಬ�ಷಠ್�ಾದ ನಗ��ೕ”– 17:18. 11
18:11 “ವತರ್ಕರು”– ವ.3. �ೂೕಮ್ ನಗರವ� ಬಹು�ೂಡಡ್ ಆ�ರ್ಕ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್
ಪರ್���ಸುತತ್� ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್� (ವ.23). ಪರ್ಪಂಚದ ��ಧ �ಾಷ�ಗಳ
ಆ�ರ್ಕ�ಯನುನ್ �ಚುಚ್ ��ಾಚ್� ಒ�ಾಟ್� �ೂೕ�ಸ�ಾ�ತತ್�. ಒಂದು �ೂಡಡ್
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕ��ಾಗ ಅದು ಇ�ೕ ಪರ್ಪಂಚದ �ೕ� ಪ��ಾಮ
�ೕರುತತ್�.

“�ೂೕ�ಾಡು�ಾತ್”– ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಸಂಪತತ್ನುನ್ �ೂಂ�ರುವವರು (ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್
ಇಡುವ ಬದಲು – ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-21) ಅದನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳಳ್ವ �ದ�� ಇ�ಾದ್ಗ
�ಾಬ� ಮತುತ್ ದುಃಖ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗು�ಾತ್�. 13
18:13

“�ಾನುಷ�ಾರ್ಣ”–

“�ಾ�ೕಲ್”

–ಜನರ

ಬ�ಗ್

�ಾವ��ೕ

�ಾಳ�

ವ�ಸುವ��ಲಲ್ ಆದ� ಅವ�ಂದ ಪ�ಯಲು �ಾತರ್ ಬಯಸುತತ್�. ಅವಳ ವಯ್ವ�ಾರವ�
ಪರ್��ಂದು �ೕ�ಯ ಬಂಧನ ಮತುತ್ ಗು�ಾಮತನ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾಗುತತ್�. ಅವಳ
�ಾಯಕರು ಮನುಷಯ್ರನುನ್ ದನಗಳಂ� �ಾರು�ಾತ್�. 15
18:15 “ಭಯ”– ಅವ�ಗೂ ಸಹ ಅ�ೕ �ೕ�ಯ �ಾಯರ್�ಾಗುತತ್�ಂಬ ಭಯ�ರುತತ್�.

17-19

18:17-19

�ಾ�ಕರು ಮತುತ್ ಅವರ ಯಜ�ಾನರು ಈ �ೂೕ�ಾಟದ�ಲ್
�ಾಲು�ೂಳುಳ್ವರು. �ೂೕಮ್ ನಗರದ ಪತನವ� ಸಮುದರ್ �ಾ�ಜಯ್�ಕ್ ಗಂ�ೕರ
�ೂ�ತ�ಾಗುತತ್�. 18
18:18 “ಈ ಮ�ಾ ಪಟಟ್ಣ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾದದುದ್ �ಾವ�ದು”– �ೂೕಮ್ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್
�ಾ�ಜಯ್ �ೕಂದರ್ �ಾತರ್ವಲಲ್� �ಾಜ�ೕಯ �ೕಂದರ್�ಾ� �ೂಡಡ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಯನುನ್
�ೂಂದುತತ್�ೂೕ? ಈ ಪರ್�ನ್ಗನುಗುಣ�ಾ� ಮತುತ್ ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ರುವಂ� ಇದು
�ಾಧಯ್�ಾಗಬಹುದು. ಅಥ�ಾ ಅದು ಸವ್ಯಂ ಏ�ಾಗುತತ್�ೂೕ ಅದನುನ್ �ಾಣುವ ಬದಲು
ಇ�ಲ್ ಅದನುನ್ ಪರ್���ಸುವ�ದನುನ್ ��ಾಚ್� �ಾಣು�ತ್�ದ್ೕ��ೕ? 19
18:19 “ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರ�ಾನ್�”– �ಾಜರು ಅವಳ ಶ�ತ್ಯ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್�
(ವ.10), ವತರ್ಕರು ಮತುತ್ �ಾ�ಕರು ಅವಳ ಸಂಪ�ತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್�. 20
18:20 ಈ �ಾತುಗಳನುನ್ 4�ೕ ವಚನ�ಂದ �ಾ�ಾಡು�ತ್ದದ್ ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಬಂದ
ಶಬದ್ವ� �ಾ�ಾ�ತು. ಒಂ�ೕ ಘಟ�ಯ ಬ�ಗ್ �ೕವರ �ೕಚ�ಗೂ ಅ��ಾವ್�ಗಳ
�ೕಚ�ಗೂ ಇರುವ ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ �ೂೕ��. ರಹಸಯ್ �ಾ��ೂೕ�ನ ಪತನವ� �ೂೕಕದ
ಜನರ

ದುಃಖ�ಕ್

�ಾರಣ�ಾಗುತತ್�,

ಆದ�

�ೕವ�ಗೂ

ಮತುತ್

ಆತನ

ಜನ��

ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ಂಟು�ಾಡುತತ್�. ಲೂಕ 16:15; ��ಾಯ 55:8-9 �ೂೕ���. ಹಣದ
�ಾಯ್�ೕಹ, ವಂಚ� ಮತುತ್ ದು�ಾ�ಯ�ೂನ್ಳ�ೂಂಡ ವಯ್ವ�ಥ್ಯ ಅಂತಯ್�ಂದು
ಅಥರ್�ಾಗುತತ್�; ಅ��ಾರ�ಾಕ್� ಆ�ಪಡುವ ವಯ್ವ�ಥ್ಯು ಮನುಷಯ್ರ ಬ�ಗ್ �ಾಳ�
ವ�ಸುವ��ಲಲ್. �ೕವರನುನ್ ಅಲ��, �ಾರ್ಪಂ�ಕ ಸುಖ �ೂೕಗಗಳ ಮತುತ್ ಆತ�ಲಲ್ದ
ತೃ�ತ್ಯನುನ್ ಪ�ಯುವ ವಯ್ವ�ಥ್�ಾ��. ಅಂತಹ ವಯ್ವ�ಥ್ಯು �ಾಶ�ಾಗಲು
ಅಹರ್�ಾ��, ಮತುತ್ �ಾಶ�ಾಗುತತ್�.

“ಅ��ೕಸತ್ಲ�ೕ, ಪರ್�ಾ�ಗ�ೕ, ಇವಳು �ಮ� ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾ�ದದ್�ಾಕ್� �ೕವರು ಇವ��
ಪರ್�ದಂಡ�ಯನುನ್ �ಾ�ದದ್�ಂದ ಆನಂದ ಪ��”– ವ.24; 17:6; 19:2. ಆ ��ೕ
ಎಂದ� �ೂೕಮ್ ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�. �ೌಲನನುನ್, �ೕತರ್ನನುನ್ ಮತುತ್ ಎ�ಸ�ಾಗದ
ಅ�ೕಕ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ೂಂದದುದ್ �ೂೕಮ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಾನನುನ್ �ಂ��ತು ಮತುತ್

ಪ�ೂಮ್ೕಸ್ �ವ್ೕಪ�ಕ್ ಗ��ಾರು �ಾ�ತು. 21-22
18:21-22 ರಹಸಯ್ �ಾ�ೕ�ನ ಅಂತಯ್ ��ಾಶವ� ಆಕ�ಮ್ಕ�ಾದ ಭ�ಾನಕ �ಂ�ಾ�ಾರದ
ಕೃತಯ್�ಂದ ಉಂ�ಾಗುತತ್�. 21
18:21 “ಇ�ನ್ಂ�ಗೂ �ಾ�ಸುವ��ಲಲ್”– ಮನುಷಯ್ನು �ೂೕಮ್ ನಗರ�ಕ್ �ೂ�ಟ್ರುವ
ಒಂದು �ಸರು “�ಾಶವ್ತ�ಾ�ರುವ ಪಟಟ್ಣ”. ಈ ��ರ್� ಸು�ಳ್ಂದು �ಾ�ೕ�ಾಗುತತ್�. 23
18:23 “ಭೂ�ಯ ಪರ್ಭುಗಳು”– ವ. 11,14,15. ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಈ ಪಟಟ್ಣವ� ಬಹು
ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರು ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯುಳಳ್ ಹಣವಂತರು ಮತುತ್ �ೖ�ಾ��ಾ ಉದಯ್�ಗಳು
ಇರುವ �ಾ�ಜಯ್ ನಗರ�ಂದು �ೂೕಡು�ತ್ೕ�.

“ಮರು�ಾದರು”– 12:9. ಇ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರನುನ್ �ಟುಟ್ ಅ�ಾ�ಾರ�ಕ್
ನ�ಸಲಪ್ಟಟ್ರು. �ೖ�ಾನನು ಈ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್��ೕ ಅವಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�.

“�ಾಟ�ಂದ”– ನಹೂ 3:4 ರ�ಲ್ ���ಯ �ಷಯ�ಾ� ಏನು �ೕಳಲಪ್�ಟ್�
ಎಂಬುದನುನ್ �ೂೕ���. 24
18:24 “�ೂಲಲ್ಲಪ್ಟಟ್ವ�ಲಲ್ರ ರಕತ್ವ�”– �ಾವ��ೕ ಒಂದು ನಗರದ ಬ�ಗ್ ಇದನುನ್
�ೕ� �ೕಳಬಹುದು? ಇ�ೕ �ೕ�ಯ �ಷಯ�ಾಕ್� ಮ�ಾತ್ಯ 23:34-35 ಮತುತ್
�ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. ರಹಸಯ್ �ಾ��ೂೕನ್ ಅವಳ ನಡವ�� ಮತುತ್ ನಡ��ಂದ
�ಾನು ಚ��ರ್ಯ�ಲ್�ೕ �ೕವರ್�ಾ� �ಂ�ಸುವವ�ಂದು ಮತುತ್ ಎಲಲ್ರ �ೂೕಷವನುನ್
ಹಂ��ೂಳುಳ್ವವಳು
ಮತುತ್
�ಾಧಯ್�
�ೂಂದುವವಳು
ಎಂದು
ತನನ್ನುನ್
ಪರ್ಕ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅವಳು ಸವ್ಇ�ಚ್�ಂದ ತಮಮ್ ಆತಮ್ವನುನ್ �ೕನ
�ಾ��ೂಂಡವರ ಉತತ್�ಾ��ಾ��ಾ��ಾದ್�.

191
19:1 “ಹ�ಲ್ಲೂಯ”– ಈ ಪದವ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ದಲ
ಆರು ವಚನಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ �ಾಣುತತ್�. ಈ ಪದವ� ಇ�ರ್ಯ �ಾ�ಯ ಎರಡು ಪದಗಳನುನ್
�ೂೕ�ಸುತತ್� – “ಹ�ಲ್ಲ್” ಅಂದ� �ೂತ್ೕತರ್, ಮತುತ್ “ಜಃ” (ಯಃ) ಅದರ ಅಥರ್
��ೂೕವ �ೕವರು. ಇದನುನ್ “ಕತರ್�� �ೂತ್ೕತರ್” “��ೂೕವ�� �ೂತ್ೕತರ್” ಅಥ�ಾ
“��ೂೕವನನುನ್ ಸುತ್���” –ಎಂದು �ಾ�ಾಂತ�ಸಬಹುದು.

“ಜಯವ� ಪರ್�ಾವವ� ಶ�ತ್ಯೂ ನಮಮ್ �ೕವರ�ಲ್ ಉಂಟು”– 4:11; 5:12;
7:10,12. 2
19:2 “ಸತಯ್ವ� �ಾಯ್ಯವ�”– 15:3; 16:5,7.

“�ಾರತವ್”– 17:2,5.
“ಪರ್�ದಂಡ�ಯನುನ್ �ಾ��ಾದ್�”– 6:10; 17:6; 18:20. ಮು�ಯ್�ೕ�ಸುವ�ದು
ನಮಮ್ �ಲಸವಲಲ್, ಆದ� �ೕವರು ಅದನುನ್ �ಾ��ಾಗ ಪರ�ೂೕಕವ� ಬಹಳ�ಾ�
ಸಂ�ೂೕ�ಸುತತ್�. �ಶವ್ದ ಒ���ಾ� �ೕವರು ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ಾಯ್ಯ���ದ�ಂದು ಅವ�ಲಲ್ರೂ ಗರ್�ಸುವರು. 19:3 ಅವರು �ೕವರನುನ್ ಸುತ್�ಸು�ಾತ್�
�ಾಕಂದ� ರಹಸಯ್ �ಾ�ೕಲ್ �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾಶ�ಾಡಲಪ್ಡುತತ್�. ಅವಳು ಎಂ�ಗೂ
ಭೂ�ಯನುನ್ ಭರ್ಷಟ್�ೂ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ �ಂ�ಸಲು ಮ�ತ್
ಏಳುವ��ಲಲ್.

“ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ಯೂ”– 14:11.

4

19:4 “��ಯರೂ...�ೕ�ಗಳೂ”– 4:4,6-8.

“ಆ�ನ್”– 1:6. 5
19:5 “�ಂ�ಾಸನದ ಕ��ಂದ”– 16:17; 21:3.

“�ೕವ�� �ೂತ್ೕತರ್”– �ಪಪ್� �ೕತರ್� 33:1-3.
“ಆತ�� ಭಯಪ��”– 14:7; 15:4; �ಪಪ್� ಆ� 20:11; �ೕಬ 28:28; �ೕತರ್�
34:11-14; 86:11; 111:10; �ಾ�ೂೕ 1:7; �ೂೕ�ಾ 3:18; 1 �ೕತರ್ 1:17;
2:17. ಈ ವಚನಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ��ಾದ� �ೕವರ �ೕವಕರು ಮತುತ್ ಆತ��
ಭಯಪಡುವವರು ಒಂ�ೕ ವಯ್�ತ್ಗ�ಾ��ಾದ್�. ಸ��ಾದ ಕತರ್ನ ಭಯ�ಲಲ್�ದದ್�
�ಜ�ಾದ �ೕವರ �ೕವಕ�ಾಗಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಒಬಬ್ ಮನುಷಯ್�� �ೕವರ �ೕ�
�ೌರವಯುತ �ಸಮ್ಯ ಮತುತ್ �ೌರವವನುನ್ �ೂಂ�ರ�ದದ್�, ಅವನನುನ್ ಅಪ�ಾಧ
�ಾಡುವ ಮತುತ್ ಅಪ�ಾ�ಸುವ ಭಯ�ಂದ �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರ �ೕ�ಯನುನ್
�ಾಡಲು �ೕ� �ಾಧಯ್? 6

19:6

‘ಆಳು�ಾತ್�”

–

11:15.

ಇ�ಲ್

ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ�ದಕೂಕ್

ಮತುತ್

�ೂತ್ೕ�ರ್ಸುವ�ದಕೂಕ್ �ೂಡಡ್ �ಾರಣ��. �ೂೕಮಂಡಲದ �ೕ� �ೕವರು �ೂಡಡ್
�ಾಜ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ, �ಾ�ರ್ಕ ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ�ಾದ ಭರ್ಷಟ್
ಮತುತ್ �ೖವ��ಠ್�ಲಲ್ದ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ಾಶ �ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಇದನುನ್
ಪರ್ದ�ರ್ಸು�ಾತ್�. 7
19:7 “ಮ�ಾ �ಾರ��” –ಸ��ಾದ �ೕ�ಾರ್�� ಮತುತ್ �ಾಶ�ಾ��ಾದ್�. ಈಗ,
ಆ�ಯು �ಾ�ದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗ�� ಬಹು ವಯ್��ಕತ್�ಾ� ಕು��ಾ�ಾತನ ಕ�ಯ್ಯು
ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾ��ಾದ್�.

“ಮದು�”– ಬ�ರಂಗ ಪರ್ದಶರ್ನ ಮತುತ್ ಈ ಯುಗದ ಉದದ್ಕೂಕ್ ಆತನ ಎ�ಾಲ್
��ಾವ್�ಗಳು ಆಚ�ಸು�ತ್ದದ್ದುದ್ �ಜ�ಾ��. ಈಗಲೂ ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಆತನ�ಲ್
ಐಕಯ್�ಾ��ಾದ್�. �ೂೕ�ಾ 12:4-5; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12; ಎ� 1:23; 5:23; �ೂ�ೂ
1:18 ಇವ�ಗಳ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ “�ೕಹ” ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ�ದು ಇ�ೕ “ಮದಲ��ತ್”.
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕಶವ� ��ೂೕವನ “�ಂಡ�” – �ೂೕ��
��ಾಯ 54:5-7; �� 3:14,20; 31:32; �ೂೕ�ೕಯ 2:16,19,20. ಪರಮ�ೕತ
�ಪಪ್�ಯನುನ್ ಮತುತ್ �ೕತರ್� 45:8-17 ಸಹ �ೂೕ��.

“��ಾಹ�ಾಗುವ

ಕ�ಯ್

ತನನ್ನುನ್

�ದದ್�ಾ��ೂಂ��ಾದ್�”–

ಎ�

5:26-27

�ೂೕ���. ಅ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನು ಕ�ಯ್ಯನುನ್ �ದದ್ಪ�ಸು�ಾತ್�ಂದು �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. �ಾ�ಾದ�
ಆ�ಯು ತನನ್ನುನ್ �ೕ� �ದದ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�? ಆತ�ೂನ್ಂ�� ಸಹಕ�ಸುವ�ದರ
ಮೂಲಕ ಮತುತ್ ಆತನು ಆ�ಾ��ದದ್ನುನ್ �ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ. 8
19:8 “ಸ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳು”– ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ
3:21-26; 1 �ೂ�ಂಥ 1:30; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21; ���ಪ್ 3:9), ಆದ� ಇದನುನ್ ಅವರು
�ಾಡುವ ಸ�ಾಕ್ಯರ್ಗ�ಂದ �ಾ�ೕತುಪ�ಸು�ಾತ್�. ಈ �ಷಯ�ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 5:6;
25:34-40; �ೂೕ�ಾ 2:6-10; �ಾ�ೂೕಬ 2:14-26. ಸ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳು ಇಲಲ್�ದದ್�
ಅದರ ಅಥರ್ �ಜ�ಾದ
�ದದ್�ಲಲ್�ಂದಥರ್. 9

ನಂ��

ಇಲಲ್

ಮತುತ್

ಕತರ್ನನುನ್

ಎದುರು�ೂಳಳ್ಲು

19:9 “ಧನಯ್ರು”– �ಪಪ್� ಆ� 12:1-3; ಸಂ�ಾಯ್ 6:22-27; �ೕತರ್� 1:1; ಮ�ಾತ್ಯ
5:3.

“ಕ���ೂಂಡವರು”–
ಆ�ಾವ್ನವನುನ್

ಆ�ಾವ್ನವನುನ್

ಉ�ಲ್ೕ�ಸುವ��ಲಲ್

�ವ್ೕಕ�ಸದ
(�ೂೕ���

ಅ�ೕಕ��
ಮ�ಾತ್ಯ

�ೕ�ದ

ಮುಕತ್

22:2-7;

ಲೂಕ

14:16-24). ಭೂ�ಯ�ಲ್ ಈ�ಾಗ�ೕ �ವ್ೕಕ��ದವ�� ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ��ೕಷ�ಾದ
ಆ�ಾವ್ನ ಎಂದು ಅಥರ್ (�ೂೕ� �ೂೕ�ಾ 8:30). ಅವರು �ಾರು? ಅವರು ವಧು
ಎಂಬು�ಾ� �ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹ���ೕ? ವಧು ಎಂಬ ��ಹ್ಯು ಅವರನುನ್ ಒ�ಾಟ್�
�ೕ�ಸುತತ್�; “ಕ���ೂಂಡವರು” ಎಂಬ ಪದವ� ಅವರನುನ್ ವಯ�ತ್ಕ�ಾ� �ೕ�ಸುತತ್�.
ಮ�ಾತ್ಯ 22:2-14 ರ �ಾಮಯ್ದ�ಲ್ �ಾಜನ ಆ�ಾವ್ನವನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದವರು ಮತುತ್
ಅವನು �ೂಟಟ್ ಮದು�ಯ ಅಂ�ಯನುನ್ ಧ��ದವರು, ಇವ�ಲಲ್ರೂ ಒ�ಾಟ್� �ೕ�
“�ಾಜಕು�ಾರನ” ವಧು�ಾಗು�ಾತ್�. ಅವನ ಆ�ಾವ್ನವನುನ್ �ವ್ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ದರ
ಮೂಲಕ �ಾ�ಲಲ್ರೂ ವಧು�ನ �ಾಗ�ಾ��ದ್ೕ�ಂದು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�.
“ಈ �ಾತುಗಳು �ೕವರ ಸತಯ್ವಚನಗ�ಾ��”– �ೕವದೂತನ ಸವ್ಂತ ಆ�ಾವ್ನವಲಲ್.
ಸತಯ್�ೕದದ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಯ�ಲ್ �ೕವರು �ಾ�ಾ��ಾದ್� (ಇ�ರ್ 1:1-2). ಆತನ
ಪರ್ಕಟ�ಾದ �ಾತುಗಳ�ಲ್
�ೂಂದಬಹುದು. 10

��ಾವ್�ಗಳು

��ಾರ್ಂ�

ಮತುತ್

ಆ�ೕ�ಾರ್ದವನುನ್

19:10 ಈ �ೕವದೂತನು 18:1 ರ�ಲ್ರುವ ಒಬಬ್�ಾ�ರುವ��ಾದ� ಒಂದು �ೕ�
�ೕ�ಾನನು ಅವನ �ೖಭವ ಮತುತ್ ಅ��ಾರ ಮತುತ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ �ಾತುಗ�ಂದ
�ೂರಬಂದು ಅವನನುನ್ �ರ್ಸತ್�ಂದು ತ�ಾಪ್� �ಾ��ದನು.

“�ಾಡ�ೕಡ”–

�ಾವ

ಒ�ಳ್

�ೕವದೂತ��ಾಗ�

ಅಥವ

ಮನುಷಯ್��ಾಗ�

�ೖ�ಾನ��ರುವ ಆ� ಅವ�� ಇರುವ��ಲಲ್ (ಆ�ಾಧ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು – ಮ�ಾತ್ಯ
4:9 �ೂೕ��). ಅವ�ಲಲ್ರೂ ಆ�ಾಧ�ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತ�ಮ್ಂದ
ದೂರ�ಾಗುವಂ� �ೕ� �ೕವರನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. �ಾ�ಾದರು ಆ�ಾಧ�ಯನುನ್
�ವ್ೕಕ��ದ� ಅವರು ಅವರ ದುಷಟ್�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�.

“ಪರ್�ಾದ�ಯ ಆತಮ್”– �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ�ಾ� �ಜ�ಾದ �ಾ�ಯನುನ್ �ಾ�ಾದರು

�ೂಡುವ��ಾದ� ಅದು �ಜ�ಾದ ಪರ್�ಾದ�ಯ �ಾ��ಾ�ರುತತ್�. ಅದು �ೕವರು �ಾ�ೕ
ಪರ್ಕ��ದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್� ಮತುತ್ ಅದು ವತರ್�ಾನ ಮತುತ್ ಭ�ಷಯ್�ಾಕ್ಲಗ��
ಸಂಬಂ��ರುತತ್�. 11
19:11 ಆ ಮ�ಾ �ಾರ ��ೕ� �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಾರ್��. ಈಗ ಆ ದುಷಟ್ ಆಡ�ತ ನ�ಸುವ
�ರ್ೕಮೂ�ರ್ಗಳು – ಘಟಸಫರ್, ಮೃಗ ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ� – ಇವರ ದುಷಟ್ತವ್ದ
ಗು�ಾಮ���ಂದ ಭೂ�ಯನುನ್ ��ಸಲು ಇವರನುನ್ �ೂೕ�ಸ�ೕ�ೕ�ಾ��. ಇದನುನ್
�ರ್ಸತ್ನು

ತನನ್

�ಂ�ರುಗು��ಯ�ಲ್

�ಾಡು�ಾತ್�

(ವ.20;

20:1-3).

ಈ
ವಚನದ�ಲ್ರುವ �ತರ್ವ� �ರ್ಸತ್ನು ಇದದ್�ಕ್ದದ್ಂ� ಈ ಭೂ�� �ಂ�ರು� ಬರುವ�ದು.
�ದಲ�ಯ ಯುಗ�ಂದಲೂ ��ಾವ್�ಗಳು ಈ�ನವ�ಗೂ ಈ ಒಂದು ಘಟ��ಾ�
ಮು�ೂನ್ೕಡು�ತ್�ಾದ್�. 1:7 ರ ಉ�ಲ್ೕಖಗಳನುನ್ �ೂೕ��.

“�ಾ��ತು”– ಅಕಷ್ರಶಃ, “�ೂೕಡು”.
“�� ಕುದು�”– ಈ ಕುದು�ಯ ಸ�ಾರನು 6:2 ರ�ಲ್ ಇರುವವ��ಂತಲೂ ಬಹಳ
ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ�ರುವನು.

“ನಂ�ಗಸತ್ನೂ ಮತುತ್ ಸತಯ್ವಂತನೂ”– 1:5; 3:14 –

ಆತನು ಕತರ್�ಾದ

�ೕಸುವಲಲ್� �ೕ� �ಾರು ಅಲಲ್. ಆತನು ಅಪನಂ�ಗಸತ್ನಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾರ ��ೕ, ಮೃಗ
ಮತುತ್ ಅವನ ಪರ್�ಾ�ಯು �ಾ�ೕತು ಪ��ದಂ� ಆತನು ಸುಳಳ್ಲಲ್.

“ಯುದಧ್�ಾಡು�ಾತ್�”– 17:14; ��ೕ 15:3; ��ೂೕ 10:42; 23:3; �ೕತರ್�
45:3-7; ��ಾಯ 11:4. �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ೂೕಕ�ಾಕ್� ಮತುತ್ ತನನ್ ಜನ��ಾ� ಯುದಧ್
�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆತನು �ಲುಲ್�ಾತ್�. ಇ�ಲ್ ಆತನ ಬ�ೂೕಣಕೂಕ್ ಮತುತ್ ಆತನ
�ದಲ ಬ�ೂೕಣರವನುನ್ �ೂೕ��� (ಲೂಕ 2:7), ಮತುತ್ �ರೂಸ�ೕ�� ಕ�ತ್ಯ
�ೕ� ಆತನು ಪರ್�ೕ��ದುದ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 21:1-5). 12
19:12 “�ಂ�”– 1:14.

“ಅ�ೕಕ ಮುಕುಟಗಳು”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನು �ಾಜ ��ೕಟವನುನ್
(ಮುಕುಟ) ಧ���ಾದ್�ಂದು �ೕ�ರುವ ಏ�ೖಕ ಸಥ್ಳ ಇದು ಮತುತ್ ಆತನು ಭೂ�ಯನುನ್
ಆಳಲು �ಂ�ರು� ಬರು�ಾಗ.

“ಅದು ಆತ�� �ೂರತು ಮ�ಾತ್�ಗೂ ��ಯದು”– 2:17; ಮ�ಾತ್ಯ 11:27
�ೂೕ���.
�ರ್ಸತ್ನು
ಏ�ಂದು
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಬಲಲ್ನು. 13

�ೕವರು

�ಾತರ್

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�

19:13 “ರಕತ್”– �ಾ�ಗಳ �ಡುಗ��ಾ� ತನನ್ ರಕತ್ವನುನ್ ಸು��ದ �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಸೂ�ಸು�ತ್ರಬಹುದು (ಮ�ಾತ್ಯ 26:28; �ೂೕ�ಾ 3:24-25; ಎ� 1:7). �ರ್ಸತ್ನನುನ್
�ೕಧ�ಂಬು�ಾ�

ಮತುತ್

ತನನ್

�ೖ�ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ಂಬು�ಾ� ಇದು
�ಾ�ಾಡುತತ್�ಂದು �ಲವರು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� ಇದು ವಚನ 15 ರ�ಲ್ ಬರುತತ್�.

“�ೕವರ �ಾಕಯ್”– �ೕ�ಾನ 1:1,14. 14
19:14 “ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ೖನಯ್ದವರು”– ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಆತನ �ೕವದೂತರು
(ಮ�ಾತ್ಯ 16:27; 25:31; 2 �ಸ 1:7), ಮತುತ್ ಬಹುಶಃ ಆತನ ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹ
(17:14; �ಪಪ್� 1 �ಸ 3:13 �ೂೕ��). ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ �ೕವದೂತ�ಗೂ ಮತುತ್
��ಾವ್�ಗ�ಗೂ ���ಾರುಮ� ಬ�ಟ್ಯು ಇವ�ಬಬ್ರೂ ಧ�ಸುವ ಬ�ಟ್�ಾ�� (ವ.8;
15:6). 15
- 19:15 �ಪಪ್� 1:16.

“�ೂ�ಯುವದ�ಾಕ್�”– 2 �ಸ 2:8; ��ಾಯ 11:4.
“ಕ�ಬ್ಣದ �ೂೕಲು”– 2:27; �ೕತರ್� 2:9. ಬಹು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�, ಆತನ ಎರಡ�ೕ
ಬ�ೂೕಣದ ನಂತರ�ೕ ಆತನು ಭೂ�ಯ ಎ�ಾಲ್ �ೕಶಗಳನುನ್ ಆಳುವನು.

“ಉಗರ್�ೂೕಪವಂಬ �ಾರ್�ಯ…ತು�ಯುವನು”– 14:19; ��ಾಯ 63:1-4. 16
19:16 “�ಾ�ಾ� �ಾಜನೂ ಕತರ್ರ ಕತರ್ನೂ”– �ಾಜರೂ ಅಥ�ಾ ಕತರ್�ಂದು
ಕ���ೂಂಡವ�ಲಲ್��ಂತಲೂ ಉನನ್ತನೂ ಮತುತ್ ��ಚ್ನವ�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಅಥರ್.
�ೕವರ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಹಂ��ೂಳಳ್ದ ಮತುತ್ �ೕವರಲಲ್ದ �ಾ�ಾದರೂ ಇದನುನ್
�ೕಳಬಹು�ೕ? �ೂೕ��� ಧ�ೕರ್ 10:17; �ೕತರ್� 136:2-3; �ಾ� 2:47. 1 ��
6:15 �ೂೕ�� ಅ�ಲ್ �ೕವರು �ಾ�ೕ ಈ �ಸರನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್�. ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಕತರ್ನು (��ೂೕವ �ೕವರು) �ೂಡಡ್ �ಾಜ�ಾ��ಾದ್� (�ೕತರ್�

47:2). ಇ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ೂಡಡ್ �ಾಜ�ಾ��ಾದ್�. �ೕಸು ��ೂೕವ �ೕವರ
ಅವ�ಾರ�ಾ��ಾದ್� (2:11 ರ �ಪಪ್� ಮತುತ್ �ೕ� ಉ�ಲ್ೕಖಗಳನುನ್ �ೂೕ��). ಆತನು
�ಂ�ರು� ಬರು�ಾಗ �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� “ಬ��ರುವ” ಈ �ಸರು �ೂೕ�ಸುವ��ೕನಂದ� ಆತನು
�ಾ�ೕ �ಾ�ಾ� �ಾಜನೂ ಮತುತ್ ಕತರ್ರ ಕತರ್ನೂ ಆ��ಾದ್� – 17:14. ಆತನು
�ೕ�ಯವ�� ಸಲಲ್�ೕ�ಾದ �ಸರನುನ್ ಇಟಟ್�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್. ಇದು “ನಮಮ್ �ೕವರು
ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ���ಡ� �ಾ���ೂಳುಳ್ವ��ಾ��” –ಎ�ಾಲ್
��ಾವ್�ಗ�� ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ ��ೕ��ಾ�� (�ೕತ 2:13). �ರ್ಸತ್ನ �ೖವತವ್ದ ಇತರ
ಉ�ಲ್ೕಖಗಳು ���ಪ್ 2:6 ರ�ಲ್. 17-18
19:17-18 ಪ�, �ಾಂಸ, ಕುದು�ಗಳ ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ರ ಉ�ಲ್ೕಖವ� ಅಕಷ್ರಶಃ
ಯುದಧ್ದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಅ�ೕಕರು ಸ�ತ್ರುವ�ದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಈ “ಮ�ಾ �ೂೕಜನ”
ಮತುತ್ “ಕು��ಾ�ಾತನ ��ಾಹ ಔತಣ” ಇ�ರಡಕೂಕ್ ಬಹಳ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�� (ವ.9). ಅದು
�ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯುಳಳ್ ಜನ��ಾ�; ಇದು �ರ್ಸತ್ನ ��ೂೕ�ಗ��. ಸತತ್ದದ್ನುನ್ �ನುನ್ವ
ರಣಹದುದ್ಗ�� �ೕವರು ಈ �ೂೕಜನವನುನ್ ಒದ�ಸು�ಾತ್�. ���ಕ್ೕಲ 39:17-20
�ೂೕ���. 18
19:18 “ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಜನರು”– ಮೃಗದ ಗುರುತನುನ್ �ಾ���ೂಂಡ ಎ�ಾಲ್ �ೕಶಗಳ
ಜನರು ಮತುತ್ ವ.19 ರ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕಖ�ರುವ �ೖನಯ್�ೂಂ�� �ೕ�ದವರು. 19
19:19 “ಮೃಗ”– 13:4 �ೂೕ��. ಅವನ �ರುದದ್�ಾ� ಯುದಧ್�ಾಡುವ ಒಬಬ್ನು
ಈಗ �ಾ���ೂಂಡನು.

“ಭೂ�ಾಜರೂ”– 6:15; 16:12,14,16; 17:2,18; 18:3; 21:24.
“ಕೂ� ಬಂದರು”– 16:14,16. ಇದು ಈ ಯುಗದ ಕ�ೕಯ ಯುದಧ್�ಾ�ರುತತ್�. ಈ
ಯುದಧ್�ಕ್

�ೖನಯ್ಗಳು

ಬರುವ�ದು

ಸಮಂಜಸ�ಂದು

�ಾ��ದರೂ

ಇಲಲ್�ದರೂ
ಅವ�ಲಲ್ರೂ ಈ ಯುಧಧ್�ಕ್ ಕೂ� ಬರು�ಾತ್� (���ಕ್ೕಲ 38:4; 39:2) �ೂೕ���).
ಭೂ�ಾಜ�ಲಲ್ರ �ೕ� �ರ್ಸತ್ನು ಸ�ಾರ್��ಾ��ಾ��ಾದ್� – 1:5. ಮತುತ್ ಫ�ೂೕಹನ
�ೖನಯ್ವನುನ್ �ಂಪ� ಸಮುದರ್�ಕ್ ಕ�ತಂದವನು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ಾಶ�ಾ�ದವನು (��ೕ
14:4,23-28) ಭೂ�ೂೕಕದ �ೖನಯ್ಗಳನುನ್ ಈ ಕ�ೕ ಯುದಧ್�ಕ್ ಬರ�ಾಡುವನು. ಮತುತ್

ಆತನು ಖಂ�ತ�ಾ� �ಾಡು�ಾತ್�. ಮೃಗವ� ಮತುತ್ ಈ �ಾಜರು ಏನು
�ೕ�ಸು�ಾತ್�ಂದು ನಮ� ��ಸ�ಲಲ್ – ಪರ�ೂೕಕದ ಕತರ್ನ �ರುದಧ್�ಾ� ಯುದಧ್
�ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ರುವ�ಂದು ಅವರು ಅ�ತು�ೂಳುಳ್ವ�ೂೕ ಏ�ೂೕ. ನಮ�
���ರುವಂ� ಇದು �ಾ�ಾಯ್�ಾಶ�ಂದ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ�� ಅದ�ಂದ ಭೂ�ಯನುನ್
ರ�ಸ�ೕ�ಂದು �ಾ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� �ೕವಕು�ಾರನ �ರುದಧ್ �ೂೕ�ಾಡಲು ಅವರು
ಪರ್�ಾಪ�ವರ್ಕ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್�ನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾವ� ತ�ಳ್�ಾಕ�ಾರದು.
�ೖ�ಾನ�ಂದ ಶ�ತ್ಯುತ�ಾ� ಮನುಷಯ್ರ ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ ಮತುತ್ �ಂಡುತನದ
ಅಂಧಃಪತನ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ���ಲಲ್. �ೖ�ಾನನು ಮತುತ್ ಅವನ ದೂತರು
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಸಹ ಯುದಧ್�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�ಂದು �ಾಪಕ�ರ� (12:7). ಮತುತ್
�ೕವ�ಂದ ಬರುವ �ೕಪರ್ನುನ್ ಮನುಷಯ್ರು ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಆತನ �ರುದಧ್ದ
ದಂ�ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯಬಹುದು (�ೂೕ�ಾ 1:32). 20
19:20 “ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�”– 16:13; 20:10.

“ಮಹ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳು”– 13:13-15.
“�ಂ�ಯ ��”– 20:10,14,15; 21:8. ಅವರನುನ್ �ೕವಂತ�ಾ� �ಂ�ಯ ��ಯ�ಲ್
ಎ�ಯುವ�ದು ಮೃಗ ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ� ವಯ್�ತ್ಗ�ಂದು �ಾ�ೕ�ಾಗುತತ್�. �ಾಜಯ್ಗಳು
ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ಗಳನುನ್ ಅ�ಲ್ ಎ�ಯುವ ಬ�ಗ್ ಸತಯ್�ೕದವ� ಏನನೂನ್ �ೕಳುವ��ಲಲ್.
21

19:21 “ಕೂ�ದದ್ವನ �ಾ�ಂದ…ಕ�ತ್”– �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾಶನವ�
ಅದರ ಫ��ಾಂಶ�ಾ�ರುತತ್�.

201-3
20:1-3 ಈ ಘಟ�ಯ ಮುಂ�ತ�ಾ� �ರ್ಸತ್ನು ಆ �ಾರ ��ೕಯನುನ್, ಮೃಗವನುನ್
ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಯನುನ್ ��ಾ���ಾದ್�. ಆದ� ಆತನ ಮ�ಯುಳಳ್
ಬ�ೂೕಣ�ಾಕ್� ಭೂ�ಯು �ದದ್�ಾಗುವ�ದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ� ಇನುನ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್
��ದು �ಾಕ�ೕಕು. ಅದ�ನ್ೕ �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. 1
20:1 “ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ”– �ಪಪ್� 9:1. 2

20:2 “ಘಟಸಫರ್”– 12:3,9.

“�ೖ�ಾನನು”– �ಪಪ್� 1 ಪ�ವರ್ 21:2; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10; �ೕ�ಾನ 8:44.
“ಬಂಧನದ�ಲ್ಟಟ್ನು”– ಒಂದು �ಧದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ದಲ ಬ�ೂೕಣದ�ಲ್�ೕ
�ೖ�ಾನನನುನ್ ಬಂ��ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 12:29). �ೖ�ಾನನನುನ್ ಈ ಯುಗದ ಉದದ್ಕೂಕ್
ಬಂ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು �ಲವರು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ರುವ ಈ
ವಚನಗಳು ಇದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆ�ಾಗೂಯ್, ಅದು �ಜ�ಾ�ದದ್� �ೖ�ಾನನು ಬಹಳ
ಉದದ್�ಾದ ಸರಪ��ಂದ ಕಟಟ್ಲಪ್�ಟ್ರ�ೕಕು �ೂೕ�� 12:10,12,13,17; 1 �ೕತರ್
5:8; ಎ� 2:2; 6:11-12! ಇ�ಲ್ರುವ�ದು ಒಬಬ್ �ೕವದೂತ, �ರ್ಸತ್ನಲಲ್ ಎಂದು �ಾವ�
ಗಮ�ಸ�ೕಕು. ಮತುತ್ ಅವನನುನ್ ಬಂ�� ಅ�ೂೕ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅವನನುನ್ �ೂ�ಬ್�ಾದ್�.
ಮತುತ್ ಈ ಎ�ಾಲ್ ಶತ�ಾನಗಳು �ೖ�ಾನನು ಅ�ೂೕ�ೂೕಕದ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್
ಜ�ಾಂಗಗಳನುನ್ �ೕಸ�ೂ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ ಎಂಬುದರ �ಷಯ�ಾ� �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಎ�ಲ್ಯೂ ಇದರ ಬ�ಗ್ ಒಂದು ಪದವ� ಇಲಲ್.

“ಒಂದು �ಾ�ರ ವರುಷಗಳು”– ವ.4,6. ಅಕಷ್ರಶಃ ಇದು �ಾ�ರ ವರುಷಗಳು �ೕ�ೕನು
ಅಲಲ್ ಎಂದು ಅ�ೖರ್ಸಲು ಅ�ೕಕ ಪರ್ಯತನ್ಗಳು ನ���, ಆದ� ಈ �ಪಪ್�ಗಳ �ೕಖಕನ
ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಈ ಎ�ಾಲ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳು �ಪಲ�ಾ��. 3
20:3 ಅವನನುನ್ ಅ�ೂೕ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೂ�ಬ್ �ಾ�ಲು ಮು�ಚ್ ಅದ�ಕ್ ಮು�ರ್
�ಾ�ದನು”- ��ಾಯ 24:21-23 �ೂೕ���. ಇದು ಅವನನುನ್ �ಶಚ್ಯ�ಾ�
ಬಂ��ರುವ�ದನುನ್ ಮತುತ್ ಇದ�ಂ�ಾ� ಅವನು ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ�ಂದ �ೂರ ಬಂದು
ಭೂ�ಯ �ೕ� ತನನ್ �ಾದಗಳನುನ್ ಒಂದು ಕಷ್ಣಕೂಕ್ ಇಡ�ಾರ�ಂಬುದನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�.

“ಇನೂನ್ ಜನಗಳನುನ್ ಮರುಳು�ೂ�ಸದ �ಾ�”– ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ನ�ಯುವ ಘಟ�
ಎಂದು �ಾವ� ಖ�ತ�ಾ� �ೕಳಬಹುದು, �ಾಕಂದ� ಜ�ಾಂಗಗಳನುನ್ �ೕಸ�ೂ�ಸುವ
�ಲಸವನುನ್ �ೖ�ಾನನು �ರಂತರ�ಾ� �ಾಡು�ಾತ್ ಬಂ��ಾದ್� (12:9). 2 �ೂ�ಂಥ 4:4;
11:3,14,15; 2 �ಸ 2:9; 1 �� 4:1 ಸಹ �ೂೕ��.

“ಸವ್ಲಪ್�ಾಲ”– ವ. 7. 4

20:4 “�ಂ�ಾಸನಗಳು”– ಅವ� ಎ�ಲ್� ಎಂದು �ೕಳ�ಲಲ್, ಆದ� ವ.1 �ಂದ ವ.9
ವ��ನ ಇ�ೕ ದೃಷಯ್ವ� ಭೂ�ಯ �ೕ� ನ�ಯುತತ್�ಂದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�. ಒಬಬ್
�ೕವದೂತನು “ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಇ�ದುಬರುವ�ದನುನ್ ಕಂ�ನು” –ಎಂದು ವಚನ 1
�ೕಳುತತ್�. ಮತುತ್ ವಚನಗಳು 8,9 ಯ�ಲ್ನ ಘಟ�ಗಳು ಭೂ�ಯ �ೕ� ನ�ಯುತತ್�.

“�ಾಯ್ಯ �ೕ�ಸುವ ಅ��ಾರವ� ಅವ�� �ೂಡಲಪ್�ಟ್ತು”– ಮ�ಾತ್ಯ 19:28
�ೂೕ���.

“ತ��ೂ���ೂಂಡವರ ಆತಮ್ಗಳನೂನ್…”– 6:9.
“ಮೃಗ”– ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದವ�ಗೂ �ರ್ಸತ್��ೂೕ�ಯು �ಾ���ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್
ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ ಅವನು ಬರು�ಾ� ಅವನನುನ್ ��ಾ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� (19:20; 2
�ಸ 2:3-8). ಇ�ಲ್ ಈ ವಚನದ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ�ಾ�ರುವ ಘಟ�ಗಳು ಅದರ ನಂತರ
ಸಂಭ�ಸುತತ್�ಂದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್�.

“�ೕ�ತ�ಾ� ಎದುದ್”– ಮುಂ�ನ ವಚನದ�ಲ್ ಇದನುನ್ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾ��;

ಅಂದ�

ಮುಂ�

ಅವರ�ಲ್ದದ್

ಆತಮ್ಗಳು
�ೕ��ೂಳುಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ �ೕಹವ� �ರು� �ೕವಂತ�ಾಗುವ�ದು.

ಅವರ

�ೕಹವನುನ್

“�ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ಆ�ದರು”– �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದ �ಾ� (2:26-27; 3:21).
ಮೃಗ�ಂದ ತ�ಯ�ೂ�ಸ�ೂಂಡವರು ಆಳುವ�ದನುನ್ ಇ�ಲ್ �ಾ�ಾಡ�ಾ�� ಆದ�
�ೕ� ��ಾವ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ಆಳುವ��ಲಲ್ ಎಂದು ಅಥರ್ವಲಲ್. ಅವರು
ಆಳುವ�ದನುನ್ �ೕ� �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಮುಂ��ೕ ಪರ್ಕಟ�ಾ�� ಮತುತ್ ಆ ಸತಯ್ವನುನ್
ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಇ�ಲ್ �ೕಳುವ ಅವಶಯ್�ಲಲ್. 5:10; 2 �� 2:12; �ೂೕ�ಾ 8:17
�ೂೕ��; ಲೂಕ 19:15-17,19 �ೂೕ���.

“�ಾ�ರ ವರುಷ”– ಈ ಸಮಯದ�ಲ್�ಾಲ್ �ೖ�ಾನನು ಅ�ೂೕ�ೂೕಕದ�ಲ್ರು�ಾತ್�. ಈ
ಭೂ�ಯ �ೕ� �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಭಕತ್�ೂಂ�� ಆಳುವ ಸಮಯದ ಅವ�ಯನುನ್
ಸತಯ್�ೕದದ ಈ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾತರ್ �ೕಳಲಪ್�ಟ್�. ಆದ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕವ� �ೕವ�ಂದ
��ೕಶ�ಾದ ಪರ್ಕಟ��ಾ��, ಮತುತ್ �ದಲು ಪರ್ಕಟ�ಾ�ರದ ಸತಯ್ಗಳು ಇದರ�ಲ್ ಇ�
ಎಂಬುದು ನಮಮ್ನುನ್ ಆಶಚ್ಯರ್ಪ�ಸ�ಾರದು. �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ೂೕಣದ ನಂತರ ಈ ಭೂ�ಯ

�ೕ� �ಾಸತ್�ಾ� �ರ್ಸತ್ನ ಆ�ವ್� ಇರುವ��ಲಲ್�ಂದು �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ ಪಂ�ತರು
�ೕಳು�ಾತ್�. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� �ಾ�ರುವ ಮ�ಯುಳಳ್
�ಾ�ಾದ್ನಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳು ಈ ಪರ್ಸುತ್ತ ಯುಗದ ಸ�ಗಳ�ಲ್ ���ೕರು�ತ್�
ಎಂದು, �ೖ�ಾನನು ಬಂ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಈಗ ಭಕತ್ರು �ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ಆಳುವರು
ಎಂದು ಇನುನ್ �ಲವರು �ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಮತುತ್ �ಲವ� ಪಂ�ತರು ಈ “�ಾ�ರ
ವರುಷದ” ಆ�ವ್�ಯು ಈ ಭೂ�� ಸಂಬಧಪ�ಟ್ದದ್ಲಲ್, ಆದ� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಭಕತ್ರು
ಆಳುವ�ದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ಇವ�ಗ�� ಅವರು �ೂಡುವ
�ಾರಣಗಳು ಈ �ಪಪ್�ಯ �ೕಖಕನನುನ್ ತೃ�ತ್ಪ��ಲಲ್. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
�ರ್ಸತ್ನ ಆ�ವ್�ಯ ಪರ್�ಾದ�ಯನುನ್ ��ಾಯ 2:1-4; 9:6-7; 11:4-16; 24:23;
32:1-5; 35:1-10; �ಾ� 2:34-35,44,45; �ಕಯರ್ 14:8-21.
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20:5 ಇದರ ಪರ್�ಾರ �ೂೕಡುವ��ಾದ� ಎರಡು ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನಗ��.

“�ಕಕ್ ಸತತ್ವರು”– ಅವರ �ಾಪದ�ಲ್ ಸತತ್ ಅ��ಾವ್�ಗಳು. �ೕ�ಾನ 5:28-29
�ೂೕ���. �ಪಪ್� ���ಪ್ 3:11;

ಲೂಕ 20:35 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳ

ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನದ ಬ�ಗ್ ಇತರ �ಾಕಯ್ �ಾಗಗಳು 1 �ೂ�ಂಥ 15:20-25,42-44,51-53.
1 �ಸ 4:14-17.

6

20:6 ಧನಯ್ರು ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್ರು ಎನುನ್ವ�ದು ಈ ಯುಗ ಉದದ್ಕೂಕ್ ಇರುವ
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಜ ��ಾವ್�ಗ�� ಅನವ್�ಸುತತ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 5:3; ಆ�
12:1-3; ಸಂ�ಾಯ್ 6:22-27; �ೕ�ಾನ 17:17; �ೂೕ�ಾ 1:7; ಎ� 1:4; 2:21;
�ೂ�ೂ 1:2; 3:12; ಇ�ರ್ 10:10,14; 1 �ೕತರ್ 2:9.

“ಎರಡ�ಯ ಮರಣ”– ವ.14
“�ಾಜಕರು”– 1:6; 5:10; 1 �ೕತರ್ 2:5,9.
“�ರ್ಸತ್�ೂನ್ಂ�� ಆಳುವರು”– ಇ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ ಆ�ವ್�ಯ �ಾವ �ವರ�ಯನುನ್
�ೂ�ಟ್ಲಲ್. ಅದನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂಡುವ ಅವಶಯ್�ಲಲ್ �ಾಕಂದ� �ೕವರು ಆಗ�ೕ
ಸತಯ್�ೕದದ �ೕ� �ಾಗಗಳ�ಲ್ ಇದನುನ್ ಪರ್ಕ���ಾದ್�. ಉ�ಾಹರ��ಾ� ��ಾಯ
2:1-4 ಮತುತ್ ಇಂಥಹ ಇತರ �ಾಕಯ್ �ಾಗಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 7

20:7 “���ಂದ �ಡುಗ��ಾಗುವ�ದು”– ಇದು “ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯ” ವ.1 ರ�ಲ್
ಉ�ಲ್ೕ�ತ�ಾ��. 12:12 ರ�ಲ್ರುವ ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯ�ಕ್ಂತಲೂ ಇದು �ೕ��ಾ��.
ಅ�ಲ್ �ೖ�ಾನನು ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ �ೂಬಬ್ಲಪ್ಟಟ್ನು; ಇ�ಲ್ ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ�ಂದ
�ಡುಗ��ಾಗುವನು – ಬಹಳ �ೂಡಡ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ. 8
20:8

“ಮರುಳು�ೂ��”–

ತಕಷ್ಣ�ೕ

ಅವನು

ತನನ್

ಹ�ಯ

ತಂತರ್ಗಳನುನ್

ಉಪ�ೕ�ಸಲು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅದರ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ ಸಫಲ�ಯನುನ್
�ೂಂದು�ಾತ್�. ಒಂದು �ಾ�ರ ವರುಷದ �ಾವರ್�ರ್ಕ �ಾಯ್ಯ ಮತುತ್ �ೕ�, ಸ�ಾ�ಾನ,
ಸಮೃ�ಧ್ ಮತುತ್ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ ಸ�ಾರ್ರದ ನಂತರವ� ಮನುಷಯ್ರ ಹೃದಯವ�
�ಾ�ಾಗಲು ಇದದ್ �ಾ��ೕ ಬಂ�ಾಯ ಮತುತ್ ವಂ�ಸುವ ಹೃದಯ�ಾ��. ಇವರು ಈ
�ಾ�ರ ವರುಷಗಳ ಆ�ವ್�ಯ�ಲ್ ಹು�ಟ್ �ೂಡಡ್ವ�ಾದವರು. ಅವರ ಬಂ�ಾಯವ�
�ಾನವ ಹೃದಯದ ಅಧಃಪತನದ ಬ�ಗ್ �ೕವರು ಕ�ಸಲು ಸಂ�ೂೕಷಪಡುವ ಇತರ
�ಾಠಗಳನುನ್ (ಅಥ�ಾ ಆಳ�ಾದ ಸತಯ್ಗಳನುನ್) ಬ�ರಂಗಪ�ಸುತತ್�.

“�ೂೕಗ್ �ಾ�ೂೕಗ್”– ���ಕ್ೕಲ 38:2. ���ಕ್ೕಲದ�ಲ್ �ೂೕಗ್ ಎನುನ್ವವನು
�ಾ�ೂೕಗ್ ನ ಮುಖಯ್ �ಾಜಕು�ಾರ ಮತುತ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ �ರುದಧ್�ಾ� ಬರುವ
�ಾ�ೂೕಗ್ ಮತುತ್ ಇತರ �ೕಶಗಳು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಉತತ್ರದ�ಲ್ರುವ ದೂರ �ೕಶಗಳು
(���ಕ್ೕಲ 38:6,15; 39:2). ಮತುತ್ ಈ ಯುಗದ ಅಂತಯ್ದ ಮುಂ�ತ�ಾ�, �ಾ�ರ
ವರುಷದ ಆ�ವ್�ಯ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಅವರು ಇ�ಾರ್�ೕಲನುನ್ ಆಕರ್ಮಣ �ಾಡುವರು
(�ಪಪ್� ���ಕ್ೕಲ 38:1,8). ಇ�ಲ್ ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ �ೂೕಗ್ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಗ್
“ಭೂ�ೂೕಕದ �ಾಲುಕ್ ಮೂ�ಗಳ�ಲ್ರುವ” �ೕಶಗಳು. ಮತುತ್ ಈ ಆಕರ್ಮಣವ� �ಾ�ರ
ವರುಷದ ಆ�ವ್�ಯ ನಂತರವ� ನ�ಯುತತ್�. �ಾ� ಈ ಎ�ಾಲ್ �ೕಶಗಳನುನ್ �ೂೕಗ್
�ಾ�ೂೕಗ್ ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾತ್�? ಬಹುಶಃ ಅವರ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು
ಇರಬಹುದು – ಅವರು ಬಂ�ಾಯ ಮತುತ್ ದೃಢ �ಶಚ್ಯ �ೂಂ�ರು�ಾತ್�, ಮುಂ�ಾದವ�.
���ಕ್ೕಲ 38,39 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳ�ಲ್ರುವಂ�. 9
20:9 “ಸಂ�ಯ್ಯು ಸಮುದರ್ದ ಮರ�ನ�ಟ್ರುವ�ದು”– ಇದು ���ಕ್ೕಲ ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು
38 ಮತುತ್ 39 ರ�ಲ್ರುವ ಆಕರ್ಮಣ�ಾರರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ರುವ�ದಲಲ್ (���ಕ್ೕಲ

38:6,15; 39:2).

“�ರ್ೕಯ ಪಟಟ್ಣ”– �ೕತರ್� 87:2.
“ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ �ಂ�…”– ���ಕ್ೕಲ 38:22; 39:6; �ೕತರ್� 11:6-7. 10
20:10 “ಅವರನುನ್”– ಇ�ಲ್ �ರ್�ಾ ಪದವ� ಬಹುವಚನದ�ಲ್�, ಅದರ ಅಥರ್ ಇ�ಲ್
ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ ಮೂರು ವಯ್�ತ್ಗಳೂ �ಾತ�ಪಡುವರು. ಇದರ�ಲ್ ಇಬಬ್ರು 1000
ವರುಷಗಳು

ಇದದ್ವರು

(19:20).

�ಾಸತ್ವ�ಾ�

�ಂ�ಯ

��ಯ�ಲ್

�ೂಬಬ್ಲಪ್ಡುವ��ಂದ� ಸವರ್�ಾಶ, �ೕವನದ ಅ�ವ� ಎಂದು ಅಥರ್ವಲಲ್.

“ಹಗ�ರುಳು ಯುಗಯ�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ಯೂ”– 14:11.

11-15

20:11-15 “ಮನುಷಯ್ರ ಕ�ೕಯ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ಮತುತ್ ಈ�ರುವ ಭೂಮಯ್�ಾಶಗಳ
ಅಂತಯ್. �ೕವರ �ಂ�ಾಸನ ಈಗ ಕೃ�ಯ �ಂ�ಾಸನ�ಾ�� – ಇ�ರ್ 4:16. �ೕವರ
ಕೃ�ಯನುನ್ ��ಾಕ��ದವರು ಅವರು �ಾ�ರುವ �ಾಪಗ�� �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�
ಒಳ�ಾಗುವರು. ಈ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ 1000 ವರುಷಗಳ ಮು�ನಂತರ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂಕ್
ಮುಂ��ೕ ನ�ಯುತತ್��ೕ? ಇ�ಲ್ನ �ಾಕಯ್ವ� ಅದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕಳುವ��ಲಲ್.
ಇ�ಲ್ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ ತತವ್ವ� ಪರ್ಕಟ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದರ ಸಮಯವನನ್ಲಲ್. �ಾವ�
�ೕಳಬಹು�ಾದ��ಾಲ್ ಏ�ಂದ� ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ೂೕಡುವ��ಾದ� ಇದು
�ರ್ಸತ್ನ 1000 ವರುಷಗಳ ಆಳವ್�ಯ ನಂತರ ಸಂಭ�ಸುವ�ದು. 11
20:11 “ಅದರ �ೕ� ಕೂ��ಾದ್ತನು”– �ರ್ಸತ್ನು; �ೕ�ಾನ 5:22; ಅ�� 17:31.

“ಇನುನ್ �ಾ�ಸದ �ಾ�ಾದವ�”– 21:1. 12
20:12 “�ೕವ�ಾಧಯ್ರ ಪ�ಟ್ – �ಪಪ್� 3:5.

“ಸತತ್ವ��”– �ಾಂ�ಾವಯ್�ಾ� ಸತತ್ವ�ಂದ ಎ�ಬ್ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು ಎರಡ�ೕ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ
�ೂಂ�ದವರು (ವ.5). ಅವರು ಎ�ಬ್ಸಲಪ್ಡುವರು, ಆದರೂ “ಸತತ್ವರು” ಎಂದು
ಕ�ಯಲಪ್ಡುವರು, �ಾಕಂದ� ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನ�ಲಲ್ದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಎ� 2:1;
1 �� 5:6.

“�ಾಯ್ಯ�ೕ�ಾರ್�ತು”– �ೕತರ್� 9:7-8; 82:8; 94:2; 96:10-13; �ಾ� 7:9-10.
“ಪ�ಸತ್ಕಗಳು”–�ೕವ�ಾಧಯ್ರ ಪ�ಟ್�ಂತಲೂ ಇದು ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ ಸತತ್ವರು
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್�ಾದ್ಗ �ಾ�ರುವ ಎಲಲ್ ಕೃತಯ್ಗಳ �ಾಖ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುತತ್�. 13
20:13 “ಸಮುದರ್ವ�”– ಇದನುನ್ ಸೂ�ಸವ �ಾರಣ�ೕ�ಂದ� ಸತತ್ �ೕ� �ೕಹವ� ಆಳದ
ಸಮುದರ್ದ�ಲ್ ಮುಳು� �ೂೕಗುತತ್� ಅಥ�ಾ ಸಮುದರ್ದ �ೕನುಗಳು ಅವರ �ೕಹವನುನ್
ಗುರುತು �ಗದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಂದು�ಾಕುತತ್� ಎಂದು �ಲವರು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ�
ಅವರು ಸಹ ಎ�ದ್ೕಳು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯ�ಾಥ್ನದ ಮುಂ� �ಲುಲ್�ಾತ್�.
“ಮೃತುಯ್ವ�”– ಮನುಷಯ್ರ ಆತಮ್ಗಳನುನ್ �ೕಹ�ಂದ �ೕಪರ್�ಸುವ ಶ�ತ್. ಆದ� ಮರಣ�ಕ್
�ೕಹವನುನ್ ಮತುತ್ ಆತಮ್ವನುನ್ �ೕ� �ೕ��ಾ� ಇಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುವ��ಲಲ್.
“�ಾ�ಾಳವ�”– ಲೂಕ 16:23 �ೂೕ��. �ೕವರ ಕ�ೕಯ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ �ನದವ�ಗೂ
ಅ��ಾವ್�ಗಳು ಅ�ಲ್ ಇಡಲಪ್�ಟ್ರು�ಾತ್�. 14
20:14 ಇನುನ್ ಮರಣವ� ಆತಮ್ವನುನ್ �ೕಹ�ಂದ �ೕಪರ್�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ ಆದ�
�ೕವರು
ಅಂ�ಮ�ಾ�
ದುಷಟ್ರ
ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಯ�ಲ್
��ೕನ�ಾಗು�ಾತ್�.
�ಾಯ್ಯ�ೕ�ಾರ್ಗುವವ�ಗೂ �ಾ�ಾಳವ� ಇನುನ್ ದುಷಟ್ರನುನ್ ಇಡುವ ಸಥ್ಳ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್.
ಎ�ಾಲ್ ದುಷಟ್�� �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಾರ್ಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಾ�ಾಳವ� ನರಕ�ೂಂ��
��ೕನ�ಾಗುತತ್�.

“ಎರಡ�ಯ ಮರಣ”– ಅಂದ� ಆ�ೕ�ಾರ್ದ, ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನದ
ಮೂಲ�ಾ�ರುವ �ೕವ�ಂದ �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ೕಪರ್ಡುವ�ದು ಎಂದಥರ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 25:41;
2 �ಸ 1:8-9). 15
20:15 �ಾರ �ಸರು �ೕವ�ಾಧಯ್ರ ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಬ��ಲಲ್��ೕ ಅವ�� ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕ�ತ�ರುವ��ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 1:12-13; ಎ� 2:5) ಮತುತ್ ಅವರು 21:8 ರ�ಲ್
ಪ�ಟ್�ಾ�ರುವ �ಾಪಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್�ಸು�ಾತ್�. ಮತುತ್ ಅವ�� ಸಲಲ್ತಕಕ್ದದ್ನುನ್
ಅವರು �ೂಂ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಈ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ಮತುತ್ ��ಯನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಲು
ಇರುವ ಒಂ�ೕ �ಾಗರ್ವನುನ್ �ಾ���ೂ�ೂಳ್ೕಣ – �ೕ�ಾನ 5:24; �ೂೕ�ಾ 8:1.
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21:1 “�ೂಸ”– ��ಾಯ 65:17; 66:22; 2 �ೕತರ್ 3:13

“ಇಲಲ್� �ೂೕದವ�”– 20:11; ಮ�ಾತ್ಯ 24:29; 2 �ೕತರ್ 3:10.
“ಇನುನ್ ಸಮುದರ್ವ�

ಇಲಲ್”– ಈ�ರುವ ಸಂಗ�ಗ��ಂತಲೂ ಬಹಳ �ೂಡಡ್

ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�. 2
21:2 “�ೂಸ �ರೂಸ�ೕಮು”– ಗ�ಾ 4:26; ಇ�ರ್ 11:10; 12:22; 13:14;
���ಪ್ 3:20; �ೕ�ಾನ 14:2.

“ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ �ೕವರ ಬ��ಂದ ಇ�ದುಬರುವ�ದನುನ್ ಕಂ�ನು”– �ಡುಗ�
�ೂಂ�ರುವ

�ಾನವನ ಕ�ಯ �ಾಸಸಥ್ಳವ� �ೂಸ ಭೂಮಂಡಲ�ಾ�ರುತತ್�,
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಅಲಲ್. ಅಥ�ಾ ಪರ�ೂೕಕವ� ಭೂಮಂಡಲ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್
ಭೂಮಂಡಲವ� ಪರ�ೂೕಕ�ಾಗುತತ್� ಅ�ೂನ್ೕಣ�ೕ.

“ಮದಲ��ತ್ಯಂ�”– ವಚನಗಳು 9,10. 3
21:3 “ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ”– 4:2; 16:17; 19:5 – ಜಗ�ತ್ನ ಅ��ಾರದ �ೕಂದರ್ �ಾಥ್ನ.

“�ೕವರ ��ಾಸವ� ಮುನಷಯ್ರ�ಲ್ ಅ�”– ಅದು, ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲದ�ಲ್. ನೂತನ
ಭೂಮಂಡಲವ� ಪರ�ೂೕಕ�ಾಗುತತ್�, �ಾಕಂದ� ಅ�ಲ್ �ೕವರು ಮನಷಯ್�ೂಂ��
�ಾ�ಸುವನು. ಇದು ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ ಪ�ಾಕ�ಟ್�ಾ��, ಆ��ಂದಲೂ �ಾನವ��ಾ�
�ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶದ �ರ�ೕರು��. �ಪಪ್� ಮತುತ್ ಉ�ಲ್ೕಖಗಳು ��ೕ 25:8.

“ಅವರು ಆತನ…�ೕವರು ಅವ�ೂಡ� �ಾಸ�ಾಡುವನು”– 2 �ೂ�ಂಥ 6:16; �ಾಜಕ
26:11-12; ���ಕ್ೕಲ 37:27; 2 �ೂ�ಂಥ 6:16; 1 �ೕತರ್ 2:9. 4
21:4 “ಕಣುಣ್ಗಳು”– 7:17.

“ಇನುನ್ ಮರಣ�ರುವ��ಲಲ್”– 20:14 – ಇನುನ್ �ೖ�ಕ�ಾದ ಮರಣ�ರುವ��ಲಲ್,
�ೕಹ ಮತುತ್ ಆತಮ್ಗಳ �ೕಪರ್ಡು��, ಮತುತ್ ಇನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ ಮರಣ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಂದ�
�ೕವ�ಂದ �ೕಪರ್ಡು��.

“ಇಲಲ್� �ೂೕ�ತು”– �ಾವ�, �ೂೕಕ, ಅಳುವ�ದು ಮತುತ್ �ೂೕ�ನ ಮೂಲ �ಾರಣ
�ಾನವನು �ಾಪದ�ಲ್ �ದದ್ದುದ್ (�ೂೕ�ಾ 5:12). ಈ �ೂೕಕ�ಂದ �ಾಪವ�

��ದು�ಾಕಲಪ್�ಾಟ್ಗ ಅದ�ೂಂ��ರುವ
ಕಣಮ್��ಾಗುತತ್�. 5

ಈ

ಎ�ಾಲ್

�ಾಯರ್ಗಳು

ಅದ�ೂಂ��

21:5 “�ೂಸದು”– ಈ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡಲು ಆತನು ಆಗ�ೕ �ಾರ್ರಂ���ಾದ್�. 2
�ೂ�ಂಥ 5:17 �ೂೕ��; ಎ� 2:10. �ೕವರು ಈ ಪರ್ಸುತ್ತ ಭೂ� ಮತುತ್ ಇದರ
ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್

ಉಂಟು�ಾ�ದ

ಉ�ದ್ೕಶವ�

�ರ�ೕ�ದ

ನಂತರ,

ಇವ�ಗಳನುನ್

ಪಕಕ್�ಕ್ಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೂಸದನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�.

“ನಂಬತಕಕ್ವ�ಗಳೂ ಸತಯ್�ಾದವ�ಗಳೂ”– 19:9; 22:6. ಈ ಸಂಗ�ಗಳು �ಾಲಪ್�ಕ
ಅಥ�ಾ ಊ�ಾತಮ್ಕ�ಾದುದಲಲ್, ಆದ� �ಾಶವ್ತ�ಾದ �ಾಸತ್ವ�ಗಳು. 6
21:6 “ಎ�ಾಲ್ �ರ�ೕ�ತು”– ಒಂದು �ಾಯರ್ವ� ಮು��ತು ಎಂದು �ೕವರು �ೕ�ದ�
ಅದರ ಅಥರ್ ಅದು �ಬರ್ಂಧ�ಲಲ್� ಖಂ�ತ�ಾ� �ರ�ೕರುತತ್�, ಆದರೂ ಅದು
�ಾ�ಾಡುವ ಕಷ್ಣದ�ಲ್ �ರ�ೕರ� ಇರಬಹುದು. ��ಾಯ 46:10; �ೂೕ�ಾ 4:17.

“ಆ�ಯೂ ಅಂತಯ್ವ�”– 1:8; 22:13.
“�ೕವಜಲ”– ಇ�ಲ್ �ೕವಜಲವನುನ್ �ೂಡು�ಾತನು �ೕವ�ಾ��ಾದ್�; �ೕ�ಾನ
4:10,41 ರ�ಲ್ ಅದನುನ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� �ೂಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅದನುನ್
ಉ�ತ�ಾ� �ೂಡು�ಾತ್�ಂಬುದನುನ್ ಗಮ��. �ೂೕ�� 22:17; ��ಾಯ 55:1;
�ೂೕ�ಾ 6:23.
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21:7 “ಅವನು”– �ೕವರು.

“ಜಯ�ೂಂದುವವನು”– 2:7 ರ �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��.
“�ಾಧಯ್�ಾಗುವನು”– 1 �ೕ�ಾನ 3:1-3; �ೂೕ�ಾ 8:15-16,19,23,29. ಇದನುನ್
ಓದುವ
ಪರ್��ಬಬ್ರೂ
ಜಯ�ೂಂದ�ೕ�ಂದು
�ಧರ್��ರುವವ�ೂಳ�
ಒಬಬ್�ಾ�ರ�ೕ�ನುನ್ವವ�� �ಾ�ಾದ್ನ�ಾ�� ಮತುತ್ ಪರ್ಸುತ್ತ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ
�ಾಧಯ್�ಯನುನ್ �ೂಂದು��ನುನ್ವ ��ಚ್ನ �ಾಳ� ಇರ�ಾರದು. ಆದ� �ೕವರ
ಮಕಕ್�ಾಗುವ�ದು ಜಯ�ೂಂದುವ�ದರ ಪರ್�ಫಲ�ಂದು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ �ಾವ�
�ೕ�ಸ�ಾರದು. �ೕವರ ಮಕಕ್�ಾಗುವ�ದು �ೕವರ ಕೃ�ಯ �ೂಡು��ಾ��
(�ೕ�ಾನ 1:1,13,14; ಗ�ಾ 4:4-7; ಎ� 2:8-10; 1 �ೕತರ್ 1:3-5).

ಜಯ�ೂಂದುವ�ದು

�ೕವರ ಮಕಕ್�ಾ�ರುವ ಪರ್�ಫಲ�ಾ��,

ಇದು �ೂಸ�ಾ�

ಹು�ಟ್ರುವದ�ಕ್ �ಾ��ಾ�� (1 �ೕ�ಾನ 5:4-5). ಆ�ಾಗೂಯ್, ಜಯ�ೂಂದುವ�ದು
�ೕವರ ಮಕಕ್ಳು ಆ �ಾಯರ್ದ�ಲ್ �ಾಗವ�ಸ� ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ನ�ಯುವ
�ಾಯರ್ವಲಲ್. ಜಯ�ೂಂದುವ�ದು, ನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದು, ಈ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ �ೕವರು ತನನ್ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ ಆ�ಮ್ೕಕ
ಪರ್ಯತನ್ದ ಅವಶಯ್��. 8
21:8 ಎರಡು ವಗರ್ದ ಜನರು �ಾತರ್ ಇರು�ಾತ್� – ರ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು ಮತುತ್
ಕ�ದು�ೂೕದವರು; ಆತನು �ಾ�ಸುವ �ೕವಜನರು (ವ.3), ಮತುತ್ �ೕವಜನ�ಾಗಲು
��ಾಕ��ದವರು.

“�ೕ�ಗಳು”– ಈ ಸ�ನ್�ೕಶದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬದವರು ಮತುತ್ ಜನರ ಭಯ�ಂದ
ಆತನನುನ್ ಅ���ಾಡವದರು ಎಂದು ಅಥರ್.

“ನಂ���ಲಲ್ದವರು”– �ಳ�ನ ಬದಲು ಕತತ್�ಯನುನ್, �ರ್ಸತ್ನ ಬದಲು ತಮಮ್ನುನ್,
ಪರ�ೂೕಕದ ಬದಲು ಭೂ�ೂೕಕವನುನ್ ಇಷಟ್ಪಟಟ್ರು ಆದದ್�ಂದ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂಬಲು
��ಾಕ��ದರು (�ೕ�ಾನ 3:19-20,36; 5:40; 2 �ಸ 2:10-11). ನಂಬ�ರುವ�ದು
ಒಂದು

�ಾ�ಾರಣ

ಸಂಗ�ಯಲಲ್, �ಲವ� ದು�ೖರ್ವದ ಸಂಗ�, ಸುಲಭ�ಾ�
ಕಷ್�ಸಬಹು�ಾದ �ಾಯರ್ವಲಲ್. ಎ�ಾಲ್ದ�ಕ್ಂತಲೂ ಇದು ಮನುಷಯ್ರನುನ್ �ಂ�ಯ ���
ಖಂ�ಸುವ �ಾಪ�ಾ��. ಇ�ಲ್ ಇದನುನ್ �ೂ� ಮತುತ್ ಜನರನುನ್ ದುಷಟ್ರ�ಾನ್�
�ಾಡುವ �ಾಪ�ೂಂ�� �ೕ�ಸ�ಾ��.

“�ಾರರು”– ಇದರ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಮೂಲ ಅಥರ್ (ಎ� 5:5; 1 �� 1:10; ಇ�ರ್ 13:4;
ಪರ್ಕ 22:15 ರ�ಲ್ ಸಹ ಉಪ�ೕ���) ಪ�ರುಷರು �ೖಂ�ಕ�ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ�ಲ್
�ೂಡ���ೂಳುಳ್ವ�ದು, ಆದ� ��ಧ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ನ ��ಧ ಆವೃ�ತ್ಗಳ�ಲ್ “ವಯ್��ಾರ
�ಾಡುವವರು” ಅಥವ �ೖ�ಕ�ಾ� ಅ�ೖ�ಕ ವಯ್�ತ್ ಎಂದು ಅನು�ಾ�ಸ�ಾ��.
�ಶಚ್ಯ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ಅ�ೖ�ಕ�ಯನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಅ�ೕಕ ಕ�ಗಳ�ಲ್
ಖಂ�ಸ�ಾ��. 1 �ೂ�ಂಥ 6:9-10; ಎ� 5:5-6; �ೂ�ೂ 3:5-6 �ೂೕ��.

“�ಾಟ�ಾರರು”– 9:21; 18:23; 22:15; ಅ�� 8:11; ಧ�ೕರ್ 18:9-14. ಇದರ

ಅಥರ್ ಜನರನುನ್ �ೕಸ�ೂ�ಸುವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಂದ �ಾಟಮಂತರ್ವನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ
�ಾಡುವವರು ಮತುತ್ ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅವರನುನ್ �ೕವರ ಸತಯ್�ಂದ
ದೂರ�ಡುವ�ದು.

“�ಗರ್�ಾ�ಾಧಕರು”– ಸತಯ್�ೕದದ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಯ�ಲ್ ಖಂ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ �ಾಪ ಮತುತ್
�ೕವರು �ೂಟಟ್ ದ�ಾ�ಗಳ�ಲ್ ��ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಒಂದು ಆ� (��ೕ 20:4-6).
�ಾವ �ಗರ್�ಾ�ಾದಕರು �ೕವಜನ�ೂಂ�� ಇರಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ – ಅವನು ಅಥವ ಅವಳು
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಟುಟ್ ಎ�ಾಲ್ �ಗರ್ಹಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ೕವರುಗಳನುನ್ �ಡದ �ೂರತು.
“ಸುಳುಳ್�ಾರರು”– ವ.27; 22:15 ಸಹ �ೂೕ��. ಇದನುನ್ �ೂ�ಯ�ಲ್
ನಮೂ��ರುವ��ಂದ
ಇದು
ಮುಖಯ್ವಲಲ್�ಂದು
�ಾವ�
�ೕ�ಸ�ಾರದು.
ಸುಳುಳ್�ಾರರನುನ್ “�ಾ�” ಮತುತ್ �ೂ��ಾರರ ವಗರ್�ಕ್ �ೕ�ಸ�ಾ��. ಸುಳುಳ್
�ೕಳುವ�ದು �ೕ�ಾದ �ಾಯರ್ವಲಲ್. ಅದು ಜನರನುನ್ ಕ�ಯ ನರಕದ �ಂ�ಯ ���
ನ�ಸುವ ಮರಣಕರ�ಾದ �ಾಪ�ಾ��. �ೕವರು ಅದನುನ್ ತನನ್ �ಾಕಯ್ದ ಎ�ಾಲ್
ಕ�ಯ�ಲ್ ಖಂ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� – ��ೕ 20:16; �ೕತರ್� 5:6; 15:2; 31:5;
�ಾ�ೂೕ 6:16-19; 12:22; 19:5,9,22; ಮ�ಾತ್ಯ 19:18; ಎ� 4:15,25;
�ೂ�ೂ 3:9. ಸುಳುಳ್�ಾರರು �ೖ�ಾನನ ಮಕಕ್ಳು (�ೕ�ಾನ 8:44), ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನು
�ೂೕಗುವ ಕ�� �ೂೕಗುವವ�ಾ��ಾದ್� (20:10). “ಎ�ಾಲ್” ಸುಳುಳ್�ಾರರು �ಂ�ಯ
��� �ೂೕಗುವ�ಂದು �ೕವರು �ೕಳುವ�ದನುನ್ ಗಮ�� – �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಸುಳಳ್ನುನ್
ಮತುತ್ ವಂಚ�ಯನುನ್ ಅ�ಾಯ್�ಸುವವರು ಒಂದು �ೕ� ಅವರು �ೕವಜನ�ಂದು ಅಥ�ಾ
�ರ್ೖಸತ್�ಂದು ಅಥ�ಾ �ರ್ೖಸತ್ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಡುವವರು ಎಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ರ�
ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕ ಆಗ�. ಈ ಆತಮ್ವನುನ್ �ಾಶಪ�ಸುವ �ಾಪ�ಂದ �ಾವ� �ಾ�ಾ�ೂೕಣ.

“�ಂ� ಗಂಧಕಗಳನುನ್…ಎರಡ�ಯ ಮರಣ”– 19:20; 20:6,10,14,15.

9

21:9 “ಕ�ೕಯ ಉಪದರ್ವ”– 15:1.

“ಮದಲ��ತ್”– 19:7.

10

21:10 ವ.9 “ಯಜಞ್ದ ಕು��ಾ�ಾತ�� �ಂಡ��ಾಗತಕಕ್ ಮದಲ��ತ್” ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ತ್ೕ�ಂದು �ೕವದೂತನು �ೕಳು�ಾತ್�. ಆದ� �ೕ�ಾನ�� �ೕವಜನರನುನ್
�ೂೕ�ಸುವ ಬದಲು �ೕವರ ಪಟಟ್ಣವನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ಈ ಪಟಟ್ಣವ� �ೕವಜನರ

�ಾಸಸಥ್ಳ�ಾಗುತತ್�. (ವ.17) ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಪರ್���ಸುತತ್�. ಅ�ಾಯ್ಯ 17
ರ�ಲ್ರುವ ಮ�ಾ ಪಟಟ್ಣ�ಂದು ಸಹ �ೕಳಲಪ್�ಟ್ರುವ �ಾರ��ೕಯನುನ್ �ೂೕ���
(17:18). ಪಟಟ್ಣ�ಂದ� ಕಟಟ್ಡಗಳು ಮತುತ್ ರ�ತ್ಗಳ�ಟ್ೕ ಅಲಲ್. ಅದರ�ಲ್ �ಾ�ಸುವ
ಜನರು, ಮತುತ್ ಅದು ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾ�ರ್ಕ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ ಪರ್���ಸಬಹುದು. ಮ�ಾತ್ಯ
23:37-39 �ೂೕ���. ಪರ್�ಾ�ಗಳನುನ್ �ೂಂದದುದ್ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಅಥ�ಾ ರ�ತ್ಗಳಲಲ್
ಆದ� ಅಕಷ್ರಶಃ �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ �ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಜನರು. ಹ�ಯ
�ರೂಸ�ೕಮು �ಹೂದಯ್ರನುನ್ ಪರ್����ದಂ� �ೂಸ �ರೂಸ�ೕಮು �ಡುಗ�
�ೂಂ�ದ �ೕವಜನರನುನ್ ಪರ್���ಸುತತ್�. ಮತುತ್ ಅವರು �ೕವರ ಸಂಪ�ಣರ್
ಪ�ಶುದಧ್�, ಮ�� ಮತುತ್ �ೖಭವವನುನ್ ಹಂ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 11
21:11 “�ೕವರ �ೕಜಸುಸ್”– ವ. 23. �ೕ�ಾನ 17:22,24; �ೂೕ�ಾ 2:10; 5:2;
8:17-18,30.

“ಅತಯ್ಮೂಲಯ್ ರತನ್”– 4:3. 12
21:12 “ಹ�ನ್ರಡು ಕುಲಗಳು”– 7:5-8. ಈ ಪಟಟ್ಣವ� ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಮತುತ್
�ಾಸವ್ತ�ಾ� ಐಕಯ್��ಂ�ರುವ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಸ�ಯನುನ್ (ವ.14) ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
ಪರ್���ಸುತತ್�. ಎ� 2:14-22; �ೂೕ�ಾ 11:17-24 �ೂೕ���. ಈ ಪಟಟ್ಣವ�
�ರ್ಸತ್ನ ಮದಲ��ತ್ಯನುನ್ ಪರ್���ಸುವ�ದ�ಂದ (ವ.9) �ಡುಗ� �ೂಂ�ದ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
ಸಹ ಮದಲ��ತ್ಯ �ಾಗ�ಾ��. 14
21:14 “ಹ�ನ್ರಡು ಮಂ� ಅ��ೕಸತ್ಲರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:2-4. ಇಸಕ್�ಯೂತ
ಯೂದನು ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾ� ತನನ್ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಕ�ದು�ೂಂಡನು – ಅ�� 2:15-20. �ಕಕ್
ಹ�ೂನ್ಂದು ಮಂ��ಂ�� ಇ�ಲ್ �ಾರ �ಸ�ಬಹು�ಂದು �ಾವ� ಅನು�ಾನ
ಪಡಬಹು�ೕ? �ೂೕ�ಾ 1:1; 1 �ೂ�ಂಥ 15:7-10; ಗ�ಾ 2:8-9 �ೂೕ��. 16
21:16 “ಹ�ನ್ರಡು ನೂರು �ೖ�”– ಸು�ಾರು 2,200 ��ೂೕ �ೕಟರುಗಳು. ಈ
ಪಟಟ್ಣವ�
ಬಹಳ
�ೂಡಡ್
�ಾತರ್ವ�ಳಳ್�ಾದ್�ರುತತ್�
ಮತುತ್
ಆ�ಾಶ�ಕ್
ಮುಟುಟ್ವಂ�ರುತತ್�. ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಅ�ಲ್ �ಾ�ಸುವ �ಡುಗ� �ೂಂ�ದ ಬಹಳ �ೂಡಡ್
ಜನಸಮೂಹವ� ಅ�ಲ್ �ಾ�ಸುವದನುನ್ ಪರ್���ಸುವ�ದ�ಂದ ಈ ಪಟಟ್ಣವ� ಆ

�ಾತರ್ವನುನ್ �ೂಂ�ರ�ೕ�ಾಗುತತ್�. 7:9 �ೂೕ���. 17
21:17 “ನೂರ�ಾಲವ್ತುತ್�ಾಲುಕ್ �ಳ”– ಸು�ಾರು 66 �ೕಟರುಗಳು. �ೂೕ�ಯ
ಅವಶಯ್�ೕನು?

ಅ�ಲ್�

�ೕರ�ರುವವರನುನ್

�ೂರ�

ಇಡುವ�ದನುನ್

ಸೂ�ಸುವ

ಸಂ�ೕತ�ಾ�ರಬಹುದು – ವ.27; 22:15. 18
21:18 �ಾರದಶರ್ಕ�ಾದ �ನನ್ವ� ಮನುಷಯ್�� ಈಗ ಇನೂನ್ �ೂ�ತ್ಲಲ್ದ ವಸುತ್�ಾ��
(ಅಥ�ಾ ಪಟಟ್ಣದ �ಾ�ಲುಗಳ �ೂಡಡ್ �ಾತರ್ದ ಅಮೂಲಯ್ ರತನ್ಗಳು – ವ.21). ಸೃ�ಟ್
ಕತರ್�ಾದ �ೕವರು ಭೂ�ಯ �ೕ� ಮನ� ���ರುವ ಅಸಭಯ್ ಮತುತ್ ಘನ ವಸುತ್ಗ��
�ೕ�ತ�ಾ�ಲಲ್. 19-20
21:19-20 ಈ �ಲವ� ರತನ್ಗಳ �ರ್ೕಕ್ �ಸರುಗಳು ಇಂದು ಏನನುನ್ ಪರ್���ಸುತತ್�
ಎಂದು ನಮ� ಖ�ತ�ಾ� �ೕಳಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 21
21:21 �ಾವ ಕ�ಪ್�ಪ�ಪ್ಗಳೂ ಈ ರತನ್ಗಳನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡ�ಲಲ್, ಆದ�
ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಉಂಟು�ಾ��ಾತನು ಎಲಲ್ವನೂನ್ �ೂಸ�ಾ� �ಾಡು�ಾತ್� – ವ.5. 22
21:22 ವಸುತ್ಗ�ಂದ ಕಟಟ್ಲಪ್ಟಟ್ �ೕ�ಾಲಯವ� ಇನುನ್ �ೕ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್

�ೕ�ಾಲಯವ�

(ಮತುತ್

ಮೂಂಜೂಷ)

�ೕವರು

�ಾ�ಸುವ

ಸಥ್ಳ�ಾ�ತುತ್ (��ೕ 25:8), ಮತುತ್ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಮ�ಾ �ಾಜಕನನುನ್ �ಟುಟ್
�ೕ��ಾ�ಗೂ ಆತನ ಪರ್ಸನನ್�ಯನುನ್ ಪರ್�ೕ�ಸುವ �ಾ�ರ�ಲಲ್ (ಇ�ರ್ 9:7; �ಾಜಕ
16:1-2). �ೕ� ಎಲಲ್ರನುನ್ �ೂರ�ಡ�ಾ�ತುತ್. �ೂಸ �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ �ೕವರು
ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ ಜನರ �ೕ�ಾಲ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆತನ ಜನರು ಆತನ
ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ �ಾ�ಸು�ಾತ್� (ವ. 3; 3:12; �ೕ�ಾನ
17:20-23). 23
21:23 “ಸೂಯರ್�ಾಗ�ೕ ಚಂದರ್�ಾಗ�ೕ”– ನಮಮ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಸೂಯರ್ ಚಂದರ್ರ
�ೕ�ಯ�ಲ್ರುತತ್�ೂೕ ಏ�ೂೕ ನಮ� ��ಯದು – 20:11.

“ಯಜಞ್ದ ಕು��ಾ�ಾತ�ೕ ಅದರ �ೕಪವ�”– �ೕ�ಾನ 8:12; 2 �ೂ�ಂಥ 4:6; 1
�ೕ�ಾನ 1:5-6. ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಆತನ �ಳ�ನ�ಲ್ ನ�ಯುವವರು �ಾತರ್ ಮುಂ�ನ

�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ಾತ್�. 24-26
21:24-26 ಈ �ತರ್ವ� �ೂಸ ಭೂ�ಯ�ಲ್ �ಡುಗ� �ೂಂ�ದವರು ತಮಮ್ ವಯ�ತ್ಕ
ಆಡ�ತ�ಾರ�ೂಂ�� ��ನನ್�ಾದ ಭೂ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ಪಟಟ್ಣ�ಕ್
ಬಂದು �ೂೕಗಬಹುದು. ಆದ� ಇದನುನ್ ಖ�ತ�ಾ� �ೕಳಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 27
21:27 ವಚನಗಳು 24-26 ರ�ಲ್ರುವ �ಾಜರು ಮತುತ್ ಜ�ಾಂಗಗಳು �ೕವರ ಜನರು
ಮತುತ್ ಆತನ ಆತಮ್�ಂದ ಹು�ಟ್ದವರು ಎಂದು ಇದು ಸಪ್ಷಟ್ ಪ�ಸುತತ್�.

“�ೂ��ಾ�ೂದ್ಂದೂ �ೕರುವ��ಲಲ್”– �ಾವ� �ಾ�ಸುವ �ೂೕಕವನುನ್ �ಾಪವ�
�ಾಳು�ಾ��. ಆದ� ಆ �ೂೕಕವನುನ್ �ಾಶ�ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಅದು, ಕಳಂಕ ಅಥ�ಾ
ಕ� ಇಲಲ್ದ �ಾಶವ್ತ ಶುದಧ್� ಮತುತ್ ಪ�ತರ್��ಂ�ರುತತ್�!

“ಸು�ಾಳ್ದದದ್ನುನ್ ನ�ಸುವವನು”– ��ೕಶ ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಕ್� ಪರ್�ಯ್ೕ�ಸ�ಾ�� (ವ.8
�ೂೕ��). �ೂಸ �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಒಂದು ಸುಳಳ್ನೂನ್ �ೕಳ�ಾಗದು – ಬಹು�ೕಕ
ಇದು�ೕ ಸವ್ಗರ್ ಎಂದು �ಾವ� ಈಗ�ೕ �ೕ�ಸಬಹುದು!

“�ೕವ�ಾಧಯ್ರ ಪ�ಟ್”– 20:12,15.

221
22:1 “�ೕವಜಲದ ನ�”– 21:6 . �ೕತರ್� 46:4; ���ಕ್ೕಲ 46:4 �ೂೕ���.
��ಾವ್�ಗಳು �ತಯ್ಕೂಕ್ ಅನುಭ�ಸುವ �ತಯ್�ೕವ�ಾ��.

“�ಂ�ಾಸನ�ಂದ”–

�ಂ�ಾಸನವ�

�ೕವರು

ಮತುತ್

ಕು��ಾ�ಾತನ

ನಡು�

ಹಂ���ಾ�� ಮತುತ್ ಈ �ಂ�ಾಸನವ� �ೂಸ ಭೂಮಂಡಲದ �ೕ�ರುವ
ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್ರುವ�ದು. �ೂಸ ಭೂಮಂಡಲವ� �ೕವರು ಜಗತತ್ನುನ್ ಆಳುವ
ಸಥ್ಳ�ಾ�ರುತತ್�. 2
22:2 “�ೕವವೃಕಷ್”– 2:7. �ಾನವಕುಲದ ಇ��ಾಸವ� �ೕವವೃಕಷ್ದ ಉ�ಲ್ೕಖ�ೂಂ��
�ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� (ಆ� 2:9) ಮತುತ್ �ಾಪದ ��ತತ್�ಾ� ಮನುಷಯ್ನನುನ್ ಅದ�ಂದ
ತ�ಯ�ಾ�ತು (ಆ� 3:22-24). �ೂ�ಯ ದೃಶಯ್ವ� ಮನುಷಯ್ನು �ಾಪ�ಂದ
�ಡುಗ��ಾಗುವ�ದು
�ೂಂದುವ�ದು.

ಮತುತ್

ಈ

ಮರ�ಕ್

�ೂೕಗಲು

ಉ�ತ

ಪರ್�ೕಶವನುನ್

“ಹ�ನ್ರಡು ತರಹದ ಫಲಗಳು”– ಆ ಒಂದು ಹ�ಣ್ನ ಒಂದು ರು�ಯು ಈ �ಾಪ
�ಾಪಮಯ�ಾದ ಭೂ�ಯ �ೕ� ಯುಗಯು�ಾಂತರಗ�ಂದಲೂ �ೕವಜನರನುನ್
�ೕ��ದ ಎಲಲ್ದರ ಅಂತಯ್ವನುನ್ ಅ�ೖರ್ಸುತತ್�. 3
22:3 “�ಾಪಗರ್ಸತ್�ಾದದುದ್”– ಆ� 3:17; ��ಾಯ 24:6. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯು
�ಾಪದ ಎಚಚ್���ಂ�� ಮು�ಾತ್ಯ�ಾಗುತತ್� – ಮ�ಾ� 4:6. ಸತಯ್�ೕದವ� ಆ
�ಾಪವನುನ್ �ತಯ್ಕೂಕ್ ��ಯಲಪ್ಟಟ್ �ಾ�ಾದ್ನ�ೂಂ�� ಮು�ಾತ್ಯ�ಾಗುತತ್�.

“ಆತ�� �ಾಜಕ �ೕ� �ಾಡುವರು”– 7:15 �ೂೕ��. ��ಾವ್�ಗಳ �ೕ�ಯು
�ಾಶವ್ತ�ಾದ ಯುಗವನುನ್ ಪರ್�ೕ��ದ ನಂತರ ಮು�ಾತ್ಯ�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ೕವ��
�ತಯ್ಕೂಕ್ �ೕ��ಾಡುವ �ಾಗಯ್ ಮತುತ್ ಸಂ�ೂೕಷ�ರುತತ್�. ಈ �ೕ�ಯು �ಾಪ�ಲಲ್ದ
ಅಥ�ಾ ತ�ಪ್ಲಲ್ದ, ��ೂೕಧ�ಲಲ್ದ, ಆ�ಾಸ�ಲಲ್ದ �ೕ��ಾ�ರುತತ್�. 4
22:4 “ಆತನ ಮುಖದಶರ್ನ�ಾಗುವ�ದು”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:8; 1 �ೂ�ಂಥ 13:12; ಇ�ರ್
12:14; ��ಾಯ 33:17.

“ಅವರ ಹ�ಗಳ…ಆತನ �ಸರು ಇರುವ�ದು”– 14:1. ಅವರು ಆತನವ�ಾಗು�ಾತ್� ಮತುತ್
ಆತನಂತ�ೕ ಇರು�ಾತ್� – �ೂೕ�ಾ 8:29; 1 �ೕ�ಾನ 3:1-2.
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22:5 “�ಾ�ರ್ ಇರುವ�ಲಲ್”– 21:25.

“�ಳಕು”– 21:2.
“ಅವರು ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ�ಲ್ಯೂ ಆಳುವರು”– �ರ್ಸತ್ನ 1000 ವರುಷಗಳ
ಆ�ವ್�ಯ ಮು�ಾತ್ಯದ ನಂತರವ� ಅವರ ಆ�ವ್�ಯು �ಂತು�ೂೕಗುವ�ಲಲ್ – 20:4.
�ರ್ಸತ್ನ ಆ�ವ್�ಯ �ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ ಅವರ ಆ�ವ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಎರಡು ಹಂತಗಳ�ಲ್ರುತತ್�.
ಅವರು �ಾಜಕ�ಾ�ರುವರು ಎಂಬುದರ ಬ�ಗ್ ಇ�ಲ್ ಏನೂ �ೕಳ�ಾ�ಲಲ್ (20:6
ರ�ಲ್ರುವ �ಾ�). 6
22:6 “ಸತಯ್�ಾದವ�ಗಳು”– 19:9; 21:5.

“ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಆತಮ್ಗಳನುನ್ �ರ್ೕ�ೕ�ಸುವ �ೕವ�ಾದ ಕತರ್ನು”– ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ರುವ
ಪರ್�ಾ�ಗಳನುನ್ �ರ್ೕ�ೕ��ದುದ್ �ೕವರು (2 �ೕತರ್ 1:21) ಈ ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್ ಸಹ

�ರ್ೕ�ೕ��ದನು.

“�ೕಗ� ಸಂಭ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ ಸಂಗ�ಗಳು”– 1:1 �ೂೕ��. 7
22:7 ಇವ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ನ �ಾತುಗಳು – ವಚನಗಳು 12,20; 3:11.
�ೕವದೂತನು ಒಂದು �ೕ� �ೕಸು�ನ �ಾತುಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ���ತ್ದದ್ನು,
ಅಥ�ಾ ಕತರ್ನು �ಾ�ೕ �ಾತ�ಾ�ರಬಹುದು.

“�ೕಗ�”– �ಪಪ್� 1:1 �ೂೕ��.
“ಪರ್�ಾದ�ಯ �ಾತುಗಳನುನ್…ಧನಯ್ನು”– 1:3. ಈ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ �ಾರು
ಪ�ಯು�ಾತ್�ಂದು �ೂೕ� – ಈ ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸುವವರಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಇದರ
��ಹ್ಗಳ, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಊ�ಸುವವರಲಲ್, ಆದ� ಇ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ
ಸತಯ್ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗುವವ��. 8
22:8 “�ೕ�ಾನ�ಂಬ �ಾ�ೕ”– 1:9.

“�ೕವದೂತ�� ನಮ�ಾಕ್ರ�ಾಡ�ೕ�ಂದು…�ಾದ�ಕ್ ��ದ್ನು”– 19:10 �ೂೕ��. 9
22:9 “�ಾಡ�ೕಡ”– ಇದ�ಂದ �ಾವ� �ೕವದೂತರ ಮತುತ್ �ವವ್ಗಳ ಸವ್�ಾವವನುನ್
ಕ�ಯು�ತ್ೕ�. �ೕವರ ದೂತರು ಅವರನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವ�ದನುನ್ �ರಸಕ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ೖ�ಾನನ ದೂತರು ಅದ�ಾಕ್� ತವ�ಸು�ಾತ್�.

“�ೕವ��ೕ ನಮ�ಾಕ್ರ�ಾಡು”– �ಾ�ಾದ� ಪ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ೕವದೂತರನುನ್,
ಅಥ�ಾ ಆತಮ್ಗಳನುನ್, ಅಥ�ಾ ಮನುಷಯ್ರನುನ್, ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಆ�ಾ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ಸುವ ವಯ್�ತ್ಗ�ಂದ �ಮಮ್ �ೕವ�ಾಕ್� ಪ�ಾಯನ �ಾ��. ಈ
�ೕ�ಯ �ೂೕಧ�ಯು �ೖ�ಾ�ಕ ಕೃತಯ್�ಾ��. 10
22:10 “ಗುಪತ್�ಾ�ಡ�ೕಡ”– 10:4 �ೂೕ���. ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್ ಗುಪತ್�ಾ�ಡ�ೕಡ
ಎನುನ್ವ�ದರ ಅಥರ್ ಎಲಲ್ರೂ �ೂೕಡುವ �ಾ�, �ಾವ�ದನೂನ್ ಗುಪತ್�ಾ�ಡ� ಅದನುನ್
ಬ��ಡ�ೕಕು. �ಾ� 12:4 �ೂೕ���. �ಾ��ೕಲನ ಪರ್�ಾದ�ಗಳು ನಂತರದ
ಸಮಯದವ�ಗೂ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾಗದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ತುತ್. ಆದ�
�ೕ�ಾನನ ಮು�ಾಂತರ �ೂಡಲಪ್�ಟ್ರುವ ಈ ಪರ್�ಾದ�ಗಳು ಈ�ನ �ೕವರ �ೕವಕರು
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂಡಲಪ್�ಟ್� (1:1-13).

“ಇವ� �ರ�ೕರುವ ಸಮಯವ� ಹ�ತ್ರ�ಾ��”– 1:3. 11
22:11 ಇ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ ಇ�ಾ�ರಬಹು�ಂದು �ೂೕರುತತ್�: ಗುಪತ್�ಾ�ರದ ಈ
ಪ�ಸತ್ಕದ �ಳ�ನ�ಲ್ ಇದರ �ವರ�ಗಳು ಮತುತ್ ಮ��ಯುಳಳ್ �ಾ�ಾದ್ನಗಳು ಮತುತ್
ಇವ�ಗಳ ಭಯಂಕರ�ಾದ ��, �ಾವ�ಾದರು ತಪ�ಪ್�ಾಡಲು ಆ���ೂಂಡ� ಮತುತ್
�ಟಟ್ವ�ಾ�ರಲು ಬಯ�ದ�, ಅವರು �ಾ� ಇರ�. ಅಂತಹ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಅವನ ದೃಢ
�ಶಚ್ಯದ �ಾ��ಂದ ಸ�ಸಲು �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಬಲವಂತವನುನ್ ತರ�ಾಗುವ�ಲಲ್.
ಈ ��ಯ ಒಂದು �ಾಗವ� ಅವನ �ಟಟ್ತನ�ಕ್ ಮತುತ್ ತ�ಪ್� ಅವನನುನ್ �ಟುಟ್�ಡುವ�ದು
ಭ�ಾನಕ�ಾ�ರುತತ್�. ಅದು �ಾ�ಾಗದಂ� �ಾಡುಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಹ ಸತಯ್�ಾ��.
ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ �ಳ�ನ�ಲ್ ಪ�ಶುದಧ್ರು ಮತುತ್ �ೕ�ಯುಳಳ್ವರು ಅ�ೕ �ಾ�ಯ�ಲ್
ಮುಂದುವ�ಯ�ೕಕು. 12
22:12

“�ೕಗ”– “�ೕಘರ್” –�ಕ್ಂತಲೂ ಉತತ್ಮ�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ – 1:1

ಮುಂ�ಾದುವನುನ್ �ೂೕ��.

“ನನನ್ ಪರ್�ಫಲ”– ಮ�ಾತ್ಯ 16:27; 1 �ೂ�ಂಥ 3:12-15; �ೂ�ೂ 3:24.
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22:13 “ಆ�ಯೂ ಮತುತ್ ಅಂತಯ್ವ�”– 1:8; 21:6 �ೂೕ���. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ಾನು �ೕವ�ಾ��ದ್ೕ�ಂದು ಇದ�ಕ್ಂತಲೂ �ಚುಚ್ ಸರಳ�ಾ� �ೕಳಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆ
�ಸರು ತನ� �ೕರದ �ೂರತು ಆತನು �ೕವರ �ಸರನುನ್ ತನ�ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್.
���ಪ್ 2:6; ಲೂಕ 2:11 ಉ�ಲ್ೕಖಗಳನುನ್ ಸಹ �ೂೕ��.

“�ದಲ�ಯವನೂ ಕ�ಯವನೂ”– 21:6.
“�ಾರ್ರಂಭವ� ಸ�ಾ�ತ್ಯೂ”– 1:17. 14
22:14 “ಧನಯ್ರು”– ಈ ಪದವ� ಈ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಎಂಟು �ಾ� �ಾ���ೂಂ�� – ಇ�ಲ್,
ವ.7; 1:3 (ಎರಡು �ಾ�); 14:3; 16:15; 19:9; 20:6.

“ಆತನ ಆ�ಗಳನುನ್ �ೖ�ೂ�ಳ್�”– 1 �ೕ�ಾನ 2:3-6; �ಾ�ೂೕಬ 2:14-26; ಅ��
22:10 �ಪಪ್� �ೂೕ��. 15
22:15 “�ೂರ�ರುವರು”– ಇದರ ಅಥರ್ ಅವ�ಾಶ �ೂ�ತ� �ಾ��ೂಂಡು ಒಳ�ಕ್
�ೂೕಗುವ ಆ��ಂ�� �ಾ��ನ �ೂರ� ಸು�ಾತ್ಡು�ತ್ರುವ�ದಲಲ್. ಈ �ೕ�ಯ ಜನರು

ಎ�ಲ್ರುವರು ಎಂದು ನಮ� ಈ�ಾಗ�ೕ �ೕಳಲಪ್�ಟ್� – 21:8.

“�ಾರರು”– 21:8 �ಪಪ್� ರ �ೂೕ��. 16
22:16 “ನನನ್ ದೂತನು”– 1:1.

“ಬುಡ�ಂದ ಹು�ಟ್ದ �ಗುರೂ”– 5:5; ಮ�ಾತ್ಯ 1:1; �ೂೕ�ಾ 1:3; ��ಾಯ
11:10; �ೕತರ್� 110:1.

“ಉದಯಸೂಚಕ�ಾದ ನಕಷ್ತರ್”– 2:28; ಸಂ�ಾಯ್ 24:17.
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22:17 ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇದು ಮಹತವ್ದ ಕ�ಯ ಆಮಂತರ್ಣ�ಾ��, ಮತುತ್
ಸತಯ್�ೕದದ ಉದದ್ಕೂಕ್ �ೕವರು �ೂ�ಟ್ರುವ �ಾ�ಾದ್ನಗಳ �ಾಪ�ಾಥರ್�ಾ� �ಲುಲ್ತತ್�.
ಆತನ ಬ�� ಬರಲು �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಜನರನುನ್ ಕ�ಯು�ಾತ್�. ಸ�, �ರ್ಸತ್ನ ಮದಲ��ತ್ಯು
ಈ ಆಮಂತರ್ಣವನುನ್ ಪರ್�ದವ್�ಸು�ಾತ್�. ಅದನುನ್ �ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯು
ಅದನುನ್ ಇತರ�� ಪ�ನ�ಾವ�ರ್ಸ�ೕಕು.

“�ಾ�ಾ�ದವನು”– ��ಾಯ 55:1; ಮ�ಾತ್ಯ 5:6.
“ಇಷಟ್ವ�ಳಳ್ವನು”– �ೕ�ಾನ 3:16,36; 7:37; 1 �� 2:4; 2 �ೕತರ್ 3:9;
��ಾಯ 55:7; ���ಕ್ೕಲ 18:32.

“�ೕವಜಲ”– ವ. 1; 21:26; �ೕ�ಾನ 4:14. ಈ �ೕವಜಲವ� �ೕವರು �ಾ�ೕ
ಆ��ಾದ್� (�� 2:13; 17:13). ಆತನ ಬ�� ಬರ�ೕ�ಂದು ಮತುತ್ ಆತ�ಂದ
ಕು�ಯ�ೕ�ಂದು ಮತುತ್ �ತಯ್�ೕವವನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಆತನು ಎಲಲ್ರನುನ್
ಆಮಂ�ರ್ಸು�ಾತ್�.

“ಉ�ತ�ಾ�”– �ೂೕ�ಾ 5:16-17; 6:23; ಎ� 2:8-9.
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22:18-19 ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇದು ಬಹಳ �ೕವರ್�ಾದ ಕ�ಯ ಎಚಚ್��. ಈ ಪ�ಸತ್ಕವ�
ಎಷುಟ್ ಮುಖಯ್�ಂದು �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ ಪದಗ�� �ಚುಚ್ ಒತುತ್ �ೂಡ�ಾ��. ಅವ�ಗಳ�ಲ್
�ಾವ�ದ�ಾನ್ದರೂ ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ�ಾ� �ೕ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ��ದು �ಾಕುವ�ದು
�ೕವರು ಪರ್ಕ��ದ ಸತಯ್ವನುನ್ �ರೂಪ�ೂ�ಸುವ ಪರ್ಯತನ್�ಾಗುತತ್�. ಧ�ೕರ್ 12:32;
�ಾ�ೂೕ 30:6 �ೂೕ���. ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ, ಇದು �ೕ�ಂದು �ಾಪ�ಾಡುವ�ದನುನ್

ಸೂ�ಸುತತ್�,

ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್

ನಕಲು�ಾಡುವ�ದು

ಅಥ�ಾ

ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್

ಮು�ರ್ಸುವ�ದಕಕ್ಲಲ್, �ಾಕಂದ� ಈ ಪದಗಳು ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾದವ�ಗ�ಾ��. ಧ�ೕರ್
4:2; 12:32; �ೕತರ್� 12:6; 119:160; �ಾ�ೂೕ 30:6; �� 1:9; 15:16
�ೂೕ���. �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ �ೂಸ �ಾ�ಾಂತರಗಳನುನ್ �ಾಡಬಹುದು, �ಾ�ಗಳು ಮತುತ್
ಬ�ಯುವ �ೖ�ಗಳು ಬದ�ಾದಂ� �ಾಡ�ೕಕು, ಆದ� �ೕ��ಂದ ನಮ� ಬಂದ �ರ್ೕಕ್
ಮತುತ್ ಇ�ರ್ಯ �ಾ�ಗಳ ಹಸತ್ಪರ್�ಗಳ ಪದಗಳನುನ್ ��ಯುವ��ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಸುವ�ದ�ಕ್
�ಾರೂ ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು. �ಾವ��ೕ �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಯು ಇವ�ಗ�ೂಂ��
ಅನಗತಯ್�ಾ� �ೖ�ಾಕುವ�ದನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು ಈ �ರ್ೕ�ತ�ಾದ ಎಚಚ್��ಯು
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಗುತತ್�. 20
22:20 ಇದು ಸತಯ್�ೕದದ ಕ�ಯ ತತವ್�ಾ��. ಈ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ 25 ವಚನಗಳ ಒಂದು ವಚನದ�ಲ್ ಇದನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾ��. �ೕಸುವ�
ವಯ�ತ್ಕ�ಾ�, �ಾಣುವ �ಾ�, ಜಯ�ೕರ�ಾ� ಮತುತ್ ಇದದ್�ಕ್ಂದದ್ಂ� ಬುರು�ಾತ್�.
ಆತನ ಬರು��ಯ �ೕಘರ್� ಮತುತ್ �ೕಗವನುನ್ �ೂ�ಯ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ 3 �ಾ�
ಕ�ಸ�ಾ��.

“ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ೕ, �ಾ”– ಸತಯ್�ೕದದ ಈ ಕ�ಯ �ಾರ್ಥರ್�ಯು �ದ��ಂದ
ಇ�ಲ್ಯವ�� ಆತನ ಸ�ಯ ಬಯ�ಯ �ಾವ�ಾ��. ನಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ ��ೕ�ಯು
ಆತನ�ಲ್�. ಆತನ ಮ��ಯನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಲು ಬಯಸು�ತ್ೕ�. 21
22:21 ಸತಯ್�ೕದವ� �ೂೕ�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗ�ಗೂ ಇದು ಸತಯ್�ೕದದ ಸ��ಾದ
�ೂ�ಯ ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ ಮು�ಾತ್ಯ�ಾ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ನ ಕೃ�ಯು �ಾಪ ಮತುತ್
ಮರಣವನುನ್ ಜಯಗ�ಸುವಂತ�ಾದ್�� ಮತುತ್ ಇದು �ಾತರ್�ೕ ಜನರನುನ್ �ೕವರ
ಜನರ�ಾನ್� �ಾಡಲು ಮತುತ್ �ೕವರು �ಾ�ದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಗದ್ನಗ�ಗೂ �ಾಧಯ್�ಾಗುವಂ�
ಅವರನುನ್ �ಾಧಯ್�ಾಗ�ಾಡುತತ್�.

“ಆ�ನ್”– 1:6. ಮತುತ್ ಇ�ಲ್� ಸತಯ್�ೕದವ� ಮು�ಾತ್ಯ�ಾಗುತತ್�. �ಾ��ೕ ಆಗ�.
ಪರ್��ಂದು ಪ�ಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಪರ್��ಂದು ಪದ ಮತುತ್ ಪರ್��ಂದು ಲವ�ೕಶ ಮತುತ್
��ೂೕ�ಾ�ಗ��, �ಾ�ಲಲ್ರೂ “ಆ�ನ್” ಎಂದು �ೕಳ�ೕಕು. �ೕವರು �ೕ�ರುವ ಎ�ಾಲ್
�ಷಯಗ�� ತನನ್ ಹೃದಯ�ಾಳ�ಂದ “ಆ�ನ್” ಎಂದು �ೕಳುವ ಮನುಷಯ್ನು ಧನಯ್ನು.

