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ಗರ್ಂಥಕತರ್:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ �ೌಲನು.
��ಾಂಕ:
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�ಯ್ೕಯ:
ಸು�ಾ�ರ್ಯ ��ತತ್ �ಂ��ೂಳ�ಾ� ��ಮ�ಯ�ಲ್ದದ್ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೌಲನು ಈ
ಪ�ರ್�ಯನುನ್ ಬ���ಾದ್�. ���ೕನನ ಬ�ಯ�ಲ್ದದ್ ಓ�ೕ�ಮ�ಂಬ �ಾಸನು, ತನನ್
ಯಜ�ಾನನನುನ್ �ಟುಟ್ ಓ� �ೂೕ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೌಲ�ದದ್ ಸಥ್ಳ�ಕ್ ಬಂ�ದದ್ನು.
ಅವನು �ೌಲನ ಮೂಲಕ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ೕ���ೂಂಡನು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಟಟ್ನು. ಈಗ �ೌಲನು ಅವನನುನ್ ���ೕನನ ಬ�� ಕಳು�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
ಓ�ೕ�ಮನು ಎಂಬ �ಸ�ನ ಅಥರ್ “�ಾಭ�ಾಯಕ”, “ಉಪಯುಕತ್”. ಅವನು
ಭೂತ�ಾಲದ�ಲ್ ���ೕನ�� �ಲಸ�ಕ್ �ಾರದವ�ಾ�ದದ್ರೂ, ಈಗ �ೕವರ ಕೃ��ಂದ
ಬದ�ಾ�ರುವ �ಾರಣ, ���ೕನ��, �ೌಲ��, ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್��
ಉಪಯುಕತ್�ಾ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂಬುವವ�ೂಳ� ಒಂದು
�ಾಯರ್ವ� �ರ�ೕರುತತ್�: ಅದು �ಲಸ�ಕ್ �ಾರದವರನುನ್ ಉಪಯುಕತ್ರ�ಾನ್�
�ಾಡುತತ್�. ಈ �ಕಕ್ ಪ�ರ್�ಯ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಯ್ೕಯ�ೕ�ಂದ� �ೕವಜನರು ತಮಮ್
�ೕ�ತದ�ಲ್ ಎ�ಟ್ೕ ಕು�ಗ್�ೂೕ�ದದ್ರು ��ಾವ್�ಗಳು ಅವ�� �ರ್ೕ�ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸ�ೕಕು.
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1:1 “��ಯವನು”– ಎ� 3:1; 4:1; 2 �� 1:8.

“���ಯನು”– �� 1:1; ಅ�� 16:1-3.

“���ೕನನು”– ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಈ ಒಂದು ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಇವನ �ಸರು
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. 2
1:2 “ಅ�ಪ್ಯಳು”– ಈ� �ಾರು ಎಂದು ನಮ� �ೕಳ�ಾ�ಲಲ್.

“ಅ�ರ್ಪಪ್”– �ೂ�ೂ 4:17.
“ಸಹಭಟ”– 2 �� 2:2; 4:7.
“ಮ�”– �ೂೕ�ಾ 16:15; 1 �ೂ�ಂಥ 16:19; �ೂ�ೂ 4:15. 3
- 1:3 �ೂೕ�ಾ 1:7. 4-5
- 1:4-5 �ೂೕ�ಾ 1:8; 1 �ೂ�ಂಥ 1:4; ಎ� 1:15-16; ���ಪ್ 1:3; �ೂ�ೂ
1:3-4; 1 �ಸ 1:2; 2 �� 1:3. 6
1:6 “�ಳುವ���ಂದ”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ನಮ�ೕನು �ೂ�ಯುತತ್� ಎಂದು
��ಯುವದು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಹಂ��ೂಳುಳ್ವದು
�ಕಟ�ಾದ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂಂ��. ಆತನ�ಲ್ ನಮ�ೕ�� ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ��ಾಚ್�
��ದು�ೂಂಡಷೂಟ್,

ಇತರ�ೂಂ��

ಉತತ್ಮ�ಾ�
�ರ್ೕ��ಂದ ಅವ�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು.

�ಾತ�ಾಡಬಹುದು

ಮತುತ್

“�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್”– �ೂೕ�ಾ 6:3-8; ಎ� 1:1,4. 7
1:7 “�ೕವಜನರು”– �ೂೕ�ಾ 1:7.

“��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ”– ವ 20; �ೂೕ�ಾ 15:32; 1 �ೂ�ಂಥ 16:18; 2 �ೂ�ಂಥ 7:13; 2
�� 1:16. �ರ್ೕ�ಯ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�, �ಾ�ಾಳ� ಮತುತ್ ದ� ಇಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡುತತ್�. 8-9
1:8-9 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಾ� �ೌಲನು, ��ಾವ್��ಾ�ದದ್ ���ೕನ�� ಅವನ
ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್ �ಾಗೂ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ರುವ ಆ�ೕಶಗಳನುನ್ ��ಸಬಹು�ಾ�ತುತ್. ಅದ�
���ೕನನು ಈ�ಾಗ�ೕ ತನನ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ರ್ೕ��ರುವದನುನ್ �ೂೕ��ದದ್ನು (ವ
7), ಆದದ್�ಂದ �ೌಲನ ಅದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಮನ� �ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. 9
1:9

“ಮುದುಕನು”–

ಆ

ಸಮಯದ�ಲ್

�ೌಲನು

ಬಹುಶಃ

60

ವಷರ್

�ಾರ್ಯದವ�ಾ�ದದ್ನು. ಅ�� 7:58 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 10
1:10 “ಮಗ”– ಅವನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ �ಜ�ಾದ ಮಗನಲಲ್, ಆ�ಮ್ೕಕ ಮಗ. 1 ��
1:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೌಲನ �ೂೕಧ�ಯ ಮೂಲಕ ಓ�ೕ�ಮನು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್

ಪ�ನರು�ಜ್ೕವನವನುನ್

ಪ�ದನು

(�ೕ�ಾನ

1:12-13). �ೌಲನು
��ಮ�ಯ�ಲ್ದದ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ�ಾ� �ಾ� �ೂಡ� ಇರ�ಲಲ್. 11
1:11 ಓ�ೕ�ಮನು ಎಂದ� “ಪರ್�ೕಜಕನು”. ಅವನು ���ೕನ�� �ಾಸ�ಾ�ದದ್ನು
(ವ 16), ಅಲಲ್� ಅವನು ತನನ್ ಯಜ�ಾನನ ಬ��ಂದ ಓ��ೂೕ� ಅವ��
ಅಪರ್�ೕಜಕ�ಾ�ದದ್ನು. ಆದ� �ೕವರ ಮಗ�ಾದ ನಂತರ ಅವನು ಉನನ್ತ�ಾದ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಪರ್�ೕಜಕ�ಾದನು. 12
1:12 “ನನ� �ಾರ್ಣದಂ��ಾದ್�”– �ಾನವರು ಸಹಜ�ಾ� ಸ�ಾಜದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ
�ೕ�ಾ�
�ಾಣು�ತ್ದದ್ವರ
�ೕ�
ಪರ್�ದಧ್�ಾದ
ಅ��ಸತ್ಲನು
ಇಂಥ
�ರ್ೕ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವನ ಹೃದಯದ�ಲ್
ಆತನ �ರ್ೕ� ಇಂಥ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುತತ್�. 13-14
1:13-14 ���ೕನನು ಒಂದು�ೕ� �ೌಲನು ಇದದ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಇ�ದ್ದದ್�
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅವ�� ಸ�ಾಯ�ಾ� ಇರು�ತ್ದದ್ನು ಎಂಬ ದೃಢ� �ೌಲ��ತುತ್.
ಆದ�
ಅವನು
ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನ
�ಾಸನನುನ್
ಅವನ
ಅನುಮ��ಲಲ್�
ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್ದವ�ಾ�ದದ್ನು. ಒಂದು�ೕ� ದ�ಯನುನ್ ಒ�ಾತ್ಯಪ��ದ� ಮತುತ್
ಉ�ತ�ಾ�ರ� ಇದದ್�, ಅದು ದ��ೕ ಅಲಲ್. �ಾವ� �ೕವ�� ಅಥ�ಾ ಆತನ ಜನ��
�ಾವ��ೕ ವರವನುನ್ �ಾ�ದ� ಇದು ಸತಯ್�ಾ�� – 2 �ೂ�ಂಥ 9:7. 16
1:16 “�ಾಸ”– ಎ� 6:5; ��ೕ 21:2 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“�ರ್ಯ ಸ�ೂೕದರನು”– �ೂ�ೂ 4:9. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಯಜ�ಾನರು ಮತುತ್
�ಾಸರು, ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರು ಮತುತ್ ಬಡವರು, ��ಾಯ್ವಂತರು ಮತುತ್ ಅ��ಾಯ್ವಂತರು,
�ಾನವರು �ೕ�ಾಜ್� ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾಜ್� ಅಥ�ಾ ತಳಳ್ಲಪ್ಟಟ್ವರು ಎಂಬ�ಾ�
ಪ�ಗ�ಸುವವ�ಲಲ್ರೂ,

ಸ�ೂೕದರರು ಮತುತ್ ಒಂ�ೕ ಜನರು �ಾಗೂ ಒಂ�ೕ

�ೕಹ�ಾ��ಾದ್� – �ೂ�ೂ 3:11; ಗ�ಾ 3:28; 1 �ೂ�ಂಥ 12:12-13. ಇದನುನ್

ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ರುವ �ಾವ��ೕ �ರ್ೖಸತ್�ಾದರೂ �ೕವರು �ಾ�ೕ ಪರ್ಕ��ರುವ ಅತಯ್ಂತ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. �ೕ�ಾದವರು ಎಂದು ಆ�ೂೕಚ�
�ಾಡುವವರ �ೕ� ನಮಮ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳುಳ್ವದು �ೕವ�� ಅತಯ್ಂತ �ರುದಧ್�ಾದ
�ಾಯರ್�ಾ��. 17-19
1:17-19 �ೌಲನು ಇದನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ ಕ�ತು�ೂಂ�ದದ್ನು. �ೕವರು ತನನ್
ಸವ್ಂತ

ಮಗನನುನ್

ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ

�ಾ��ೕ

��ಾವ್�ಗಳನುನ್

ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬದು ಅವ�� �ೂ�ತ್� – ಅ�� 15:8; �ೂೕ�ಾ 5:2;
14:3; ಎ� 2:18. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವಂ�ಯೂ �ಾವ�
ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದು ಆತ�� �ೂ�ತ್ತುತ್ – �ೂೕ�ಾ
15:7.

�ಾ�ಾದರೂ

ಒಬಬ್

ವಯ್�ತ್ಯನುನ್

ಕಳು�ಸುವ�ಾದ�

ಅವನನುನ್

ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವದು, ಕಳು��ದವನ�ನ್ೕ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ಾ�� ಎಂಬದು ಅವ��
�ೂ�ತ್ತುತ್ – �ೕ�ಾನ 13:20. ��ಾವ್�ಗಳ ಎ�ಾಲ್ ತಪ�ಪ್ಗಳು, �ಾಪಗಳು ಮತುತ್
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಲಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಕಕ್�ಕ್ �ಾಕ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅ�ಲಲ್ವನುನ್ �ೕ���ಾದ್� ಎಂಬದನೂನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು – ��ಾಯ
53:5-6; �ೂೕ�ಾ 8:33-34; 2 �ೂ�ಂಥ 5:19-21. �ೌಲನು �ರ್ೕ� ಎಂದ� ಏನು
ಮತುತ್ �ೖ�ೕಕ�ಾದ ಈ ತತವ್ಗಳ ಅಥರ್�ೕನು ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಂ�ದದ್ನು �ಾಗೂ
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡಲು ಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. �ಾವ� �ೕ��ೕ
�ಾಡ�ೕಕು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ �ಾಲಗಳ�ನ್�ಾಲ್ �ೕ��ರುವ �ಾ� �ಾವ� ಇತ�
��ಾವ್�ಗಳ �ಾಲಗಳನುನ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್ �ೂೕ��ರುವ
ನಮಮ್ನುನ್ ಆತನು ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ರುವ �ಾ� �ಾವ� ನಮಮ್ನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಇತ�
��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು. 19
1:19

“�ನನ್

ಆತಮ್ದ

�ಷಯದ�ಲ್”–

���ೕನನು

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನನುನ್

ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೌಲನ �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಅವನು ರಕಷ್� �ಾಗರ್�ಕ್
ಬಂ�ದದ್ನು ಎಂಬದು �ೌಲನ �ಾ�ನ ಅಥರ್�ಾ��. ���ೕನನು ಮಹ�ಾತ್ದ ಈ
�ಾಯರ್ವನುನ್ �ೌಲ�ಂದ �ೂಂ�ದದ್ನು. ಆದದ್�ಂದ ಅವನು �ೌಲನು �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಮ�ೂತ್ಬಬ್ ಸ�ೂೕದರನ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಕಷ್�ಸ�ೕಕು. 20
1:20 ಈ ಪರ್�ೕಜನವ� ಅವ�� �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವ�� �ರ್ಯ�ಾ�ದದ್ವ�ಗೂ

ಆ��.

“ಸಂ�ೂೕಷ”– ವ 7. 21
1:21 “��ೕಯ�”– ಆ�� ��ೕಯ�ಾಗುವದಲಲ್, �ಾಕಂದ� �ೌಲನು �ಾವ
ಆ�ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್ಲಲ್ (ವ 8,9), ಬದ�ಾ� �ರ್ೕ�ಯ ಕು��ಾದ ಉನನ್ತ�ಾದ ತತವ್ಗ��
��ೕಯ�ಾಗ�ೕಕು. ಇದು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ ��ೕಯ�ಗಳ�ಲ್ ಉತತ್ಮ�ಾ��. �ಾವ�
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವದ�ಂದ ಆತನನುನ್ ��ಚ್ಸಲು �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು
ಮತುತ್ ಇದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಇತರ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೕಕು. 22
1:22 ���ೕನನು (ಮತುತ್ ಇತರರ) �ಾರ್ಥರ್�ಯ ಮೂಲಕ �ೌಲನು ��ಮ��ಂದ
�ಡುಗ��ಾಗುವದನುನ್ ��ೕ��ದನು. ಅ�� 12:5-11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
23

1:23 “ಎಫಪರ್ನು”– �ೂ�ೂ 1:7; 4:12.

“�ಾಕರ್ನು”– �ಾಕರ್ – 2 �� 4:11.
“ಅ��ಾತ್ಕರ್ನು”– �ೂ�ೂ 4:10.
“�ೕಮನು, ಲೂಕನು”– �ೂ�ೂ 4:14. 25
- 1:25 �ೂೕ�ಾ 1:7; 16:20.

