�ೕ�ಾನನು ಬ�ದ ಎರಡ�ಯ ಪ�ರ್�
�ೕಖಕ:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾದ �ೕ�ಾನನು
��ಾಂಕ:
ಬುಹುಶಃ �ರ್.ಶ. 85 ಮತುತ್ �ರ್. ಶ. 95.
�ಷಯ:
�ಲವ� ಪಂ�ತರು �ೕ�ಾನನು �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ� “�ೕವ�ಾದು�ೂಂಡ ಅಮಮ್ನವ��”
ಎಂದು �ೕಳುವ ಸ�� ಇದನುನ್ ಬ�ದರಬಹು�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಇನುನ್ �ಲವರು
ಅವನು ಒಬಬ್ �ರ್ೖಸತ್ �ಂಗ�� ಮತುತ್ ಆ�ಯ ಮಕಕ್�� (ಇದು �ಚುಚ್ �ಾಧಯ್� ಇರುವಂ�
�ೂೕರುತತ್�) ಬ�ಯು�ತ್�ಾದ್�ಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಈ ಎರಡೂ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅವನು
ಬ�ಯು�ತ್ರುವ�ದು ನಮ� ಅ�ೕ �ೌಲಯ್ವನುನ್ �ೂಂ��. ಎರಡು ಮುಖಯ್ ಪದಗಳು
“ಸತಯ್” ಮತುತ್ “�ರ್ೕ�”. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ಷಯ�ಾ� �ೕವರ್ ಎಚಚ್��ಯು ವಚನಗಳು
7-11 ರ�ಲ್�, ಮತುತ್ �ಾವ� ಅದರ ಬ�ಗ್ ಗಮನ ಹ�ಸುವ�ದು ಒ�ಳ್ಯದು.
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1:1 “��ಯನು”– �ೕ�ಾನನು ತನನ್ನುನ್ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಂದು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್
(ಅವನು ಅವರ�ೂಬಬ್�ಾ�ದದ್ರೂ ಸಹ). ಅ��ೕಸತ್ಲರನುನ್ ಇತರರು ��ಯರು ಎಂದು
ಕ�ಯು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ �ಲವ� �ಾ� ತಮಮ್ನುನ್ �ಾ�ೕ ��ಯ�ಂದು
ಸೂ���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು (1 �ೕತರ್ 5:1). ಈ ಪದವ� ಸ�ಯ�ಲ್ ಪಕವ್�ಯ ವಷರ್ಗಳನುನ್
ಮತುತ್ �ಾಯಕತವ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
“ಆದು�ೂಂಡವರು”– ಈ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ “ಆ���ೂಂಡವರು” ಎಂಬು�ಾ�ಯೂ
ಅನು�ಾ�ಸಬಹು�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 24:22,24,31; �ೂೕ�ಾ 8:33; ಎ� 1:4; �ೂ�ೂ
3:12; 1 �ೕತರ್ 1:1; 2:9).
“ಅಮಮ್ನವರು”– ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ��ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ �ೖ�ಯ ಇದು ಬಹಳ
�ಾ�ಾನಯ್�ಾದ ವಯ�ತ್ಕ �ಸ�ಾ�ತುತ್. �ೕ�ಾನನು ತನ� �ರಪ��ತ�ಾದ ಒಬಬ್
�ೂಂಗ�ಗೂ ಆ�ಯ ಮಕಕ್�ಗೂ ಬ�ಯು�ತ್ದದ್ನು.
“ನಮಮ್�ಲ್ ���ೂಂ�ರುವ �ರ್ೕ�”– ಅವನ �ರ್ೕ�ಯು �ಾನವ �ಾವ�ಯ ಅಥ�ಾ

�ಾವ್�ಾ�ಕ �ಾತಸ್ಲಯ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಆದ� �ೖ�ಕ �ರ್ೕ��ಾ�ತುತ್ (ಅ�ಾ� – �ಪಪ್� 1
�ೂ�ಂಥ 13:1). ಮತುತ್ ಈ �ರ್ೕ�ಯು �ಾ�ಾಗಲೂ ಸತಯ್ದ �ೕ� ಆ�ಾ�ತ�ಾ��.
“ಸತಯ್” ಇ�ಲ್ಯು ಸಹ ಇದು �ರ್ಸತ್ನ ಸಂ�ೕಶ�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 1:17). �ೕವರು
ಪರ್ಕ��ದ ಸತಯ್ದ �ೕ�ರುವ ಭ�ತ್ಯ �ೕ�ಂ�ಾ� ��ಾವ್�ಗಳು ಒಬಬ್ರ�ೂನ್ಬಬ್ರು
�ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್�. 2
1:2 “ನಮಮ್�ಲ್ �ಲ�ೂಂ�ರುವ”– �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ತಮಮ್ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್
ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ�ದ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಾಚ್� �ಾಡು�ಾತ್�. ಅವರು ಸತಯ್ವನುನ್ ತಮಮ್
ಹೃದಯ�ಲ್ ಆ�ಾವ್�ಸು�ಾತ್�, ಮತುತ್ ಅವರ ಎ�ಾಲ್ ನಡವ��ಯ �ೕ� ಪರ್�ಾವ
�ೕರಲು ಸತಯ್ವ� ಉ���. �ೕತರ್� 51:6 �ೂೕ���. ಮತುತ್ ಸತಯ್�ಾ�ರುವ �ರ್ಸತ್ನು
(�ೕ�ಾನ 14:6) ಅವ�ೂಳ��ಾದ್�.
“ಸ�ಾ�ಾಲವ�”– ��ಾವ್�ಗಳ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ತತ್ಲಪ್ಟಟ್ ಸತಯ್ವ� �ಾಶವ್ತ�ಾ�
�ತಯ್ಕೂಕ್ ಇರುವ�ಂದು �ೕ�ಾನ�� ಭರವ� ಇತುತ್. 3
- 1:3 1 �� 1:2.
“ತಂ�ಯ ಮಗ�ಾದ”– �ೕ�ಾನನು ತಂ� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ ನಡು� �ೕ� ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�ಂದು ಗಮ���. �ರ್ಸತ್ನು ತಂ�ಯಲಲ್. ತಂ�ಯು �ರ್ಸತ್ನಲಲ್. ಅವರು
�ತಯ್ತವ್ದ�ಲ್ ಇಬಬ್ರು ವಯ್�ತ್ಗ�ಾ� ಒಂ�ೕ ತರ್�ೖಕತವ್ದ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್�ಾದ್�. ವ. 9 ಸಹ
�ೂೕ��. ತಂ�, ಮಗ ಮತುತ್ ತರ್�ೖಕತವ್ದ �ಪಪ್�ಯನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ 3:16-17; 5:16;
28:19; �ೕ�ಾನ 3:16; 17:1 �ೂೕ��. “ಕರ್�”, ಕರು�, �ಾಂ�ಯು �ರ್ಸತ್ನ
�ೕ�ತವನುನ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಧಯ್�ಾಗ �ಾ�ತು. ಕೃ�ಯು �ೕವರ ಹೃದಯ�ಲ್ನ
ಬು�ಗ್�ಾ��; ಕರು�ಯು ಸು�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಕೃ��ಾ��; �ಾಂ�ಯು ಅದರ
ಪರ್�ಫಲ�ಾ��. 4
1:4 “ಬಹಳ ಸಂ�ೂೕಷ”– ಒಬಬ್ ಮನುಷಯ್�� �ಾವ�ದು ಅವ��
ಸಂ�ೂೕಷ�ೂಡುತತ್�ಂದು ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾಗ ಅವನ ಗುಣವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು.
“ಸತಯ್ವಂತ�ಾ� ನ�ಯುವ�ದು”– �ೕವರ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ನಂಬುವ�ದು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್
�ಾಯರ್ರೂಪದ�ಲ್ ಅ�ಾಯ್�ಸುವ�ದು. �ೕ�ಾನ 8:31-32 �ೂೕ���.
“ತಂ��ಂದ ನಮಗುಂ�ಾದ ಆ�ಾನು�ಾರ”– ಧ�ೕರ್ 5:33; 10:12; 1 ಅರಸು 2:3;
��ಾಯ 30:21; �� 6:16 �ೂೕ���. ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಪಡ�ೕ�ಂಬ �ೕವರ ಅಪಪ್�
(ಅ�� 17:30) �ಟಟ್ದದ್�ನ್�ಾಲ್ �ಡ�ೕ�ಂದು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಸುಳುಳ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್
�ೕಸಗಳನುನ್ �ಟುಟ್ ಸತಯ್ದ�ಲ್ ನ�ಯಲು �ಾ�ದ ಅಪಪ್��ಾ��. 5
- 1:5 �ೕ�ಾನ 13:34. 6

1:6 �ೕ�ಾನ 14:15,21,23. �ೕವರು ಏನು �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕಳು�ಾತ್�ೂೕ
ಅದನುನ್ �ಾವ� �ಾಡ�ದದ್� �ಾವ� �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ� ಎಂದು �ೕ�ಸುವ�ದು
ಅಥ�ಾ �ೕಳುವ�ದು �ಷ��ೕಜಕ ಮತುತ್ �ೕಸ�ೂ�ಸುವವ �ಲಸ�ಾ��. 7
1:7 “�ೕಸ�ಾರರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:4,24; �ೂೕ�ಾ 16:18; 2 �ೂ�ಂಥ
11:13-15. ಅವರು ಪರ್�ಾನ �ೕಸ�ಾರ�ಂದ ಬಂದವರು (ಪರ್ಕ 12:9).
“ಮನುಷಯ್�ಾ�”– �ೕ�ಾನ 1:14. �ಜ�ಾದ ಮನುಷಯ್ನ ಸವ್�ಾವ�ೂಂ�� �ರ್ಸತ್ನು
ಮನುಷಯ್�ಾದನು (ಇ�ರ್ 2:14,17). �ಾಸತ್ವ�ಾ�, ಆತನು ಇನೂನ್ ಅದನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�,
ಈಗ ಮರಣ�ಂದ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ �ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಮ��ಯನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್�
ಮತುತ್ ಆತನು ಅವ�ಗ�ೂಂ�� �ರು� ಬರು�ಾತ್�.
“�ರ್ಸತ್��ೂೕ�”– 1 �ೕ�ಾನ 2:18,22; 4:3 – �ರ್ಸತ್ನ ಸಥ್ಳವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ರುವ ��ೂೕ�. 8
1:8 ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ �ೕ���ೂಂಡು ಅವರ ಪರ್�ಾವ�ಕ್ �ದದ್ರೂ
�ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್, ಆದ� �ೕ�
ಎಲಲ್ವನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. ಪರ್ಕ 3:11; 2 �� 2:5; 1 �ೂ�ಂಥ 9:27.
“ಪ�ಣರ್ಫಲ”– ಪರ್ಕ 22:12. 9
1:9 �ಲವರು ತಮಮ್ನುನ್ ಸು�ಾ�ತ �ಂತಕ�ಂದು ನಂಬು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್ವನುನ್
�ಟುಟ್�ಡಬಹು�ಂದು ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಆ �ೕ�ಯ ಜನರು �ೕವ�ಲಲ್ದವ�ಂದು
�ಾತರ್ ತಮಮ್ನುನ್ ಪರ್ಕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 1 �ೕ�ಾನ 2:19 �ೂೕ���.
“���ೂಂ�ರುವವ��”– �ೕ�ಾನ 8:32; 2 �� 3:14. ಸತಯ್ದ�ಲ್
ಮುಂದುವ�ಯುವವರು �ಾವ� �ೕವರ�ಲ್�ದ್ೕ�ಂದು ಪರ್ಕ�ಸು�ಾತ್�.
“ಇಬಬ್ರು”– ವ.3 – �ಾಸತ್ವ�ಾ� ಇದು ಒಬಬ್��ಂತಲೂ ��ಚ್ನ ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. 10
1:10 “�ಾವ�ಾದರು �ಮಮ್ ಬ�� ಬಂದ�”– �ರ್ಸತ್ನು �ೂೕ��ದದ್ನುನ್
�ೂರತುಪ�� �ೕ� �ಾವದ�ಾನ್ದರೂ �ೂೕ�ಸುವವರ ಬ�ಗ್ ಅವನು
�ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. �ಾವ� ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರನುನ್ ನಮಮ್ ಮ��ಳ�
ಆ�ಾವ್�ಸ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಅವ�ೂಂ�� ಎ�ಲ್ಯೂ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯನುನ್ ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್�ಾರದು. �ಾವ� ಅವರನುನ್ ವಂ�ಸಲೂ�ಾರದು (2
�ೂ�ಂಥ 6:15; �ೂೕ�ಾ 16:17 �ೂೕ���). �ಾವ� �ಾ� �ಾ�ದ�, �ಾವ� ನಮಮ್ನುನ್
ಅ�ಾಯ�ೂಕ್ಳಪ���ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�, ಮತುತ್ ಅವರ �ೂೕಧ�ಗಳು �ಟಟ್ದದ್ಲಲ್�ಂಬ
ಅ���ಯನುನ್ �ೕ�ಯವರ�ಲ್ ಮೂ�ಸುತತ್�. 11

1:11 “ದುಷಕ್ೃತಯ್ಗಳ�ಲ್”– ಇದು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ರ್ಸತ್ನ �ೂೕಧ�� �ರುದದ್�ಾದ
�ೂೕಧ��ಾ��. �ಾಸತ್ವ�ಾ�, ಇದು ಮನುಷಯ್ರ ಅತಯ್ಂತ �ಟಟ್ �ಲಸ�ಾ��.
��ಾವ್�ಗಳು ಇದರ�ಲ್ �ಾ��ಾಗ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಅದ�ಕ್ �ಾವ �ೕ�ಯ
ಸ�ಾಯವನೂನ್ �ಾಡ�ಾರದು. 12
1:12 “ಸಂ�ೂೕಷ”– ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಸತಯ್ದ�ಲ್ರುವ �ಜ �ರ್ೖಸತ್ರ
ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್��ಾ��. 1 �ೕ�ಾನ 1:4 �ೂೕ���. 13
1:13 �ಾಸತ್ವ�ಾ� ಅವನ ಸ�ೂೕದ�ಯು ��ಾವ್��ಾ�ದದ್ಳು ಮತುತ್ ಆ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಈ ಸ�ೂೕದ�ಯ ಮಕಕ್ಳು �ೕ�ಾನನು �ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ ಅ�ೕ
ಪಟಟ್ಣದ�ಲ್ �ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ರು.

