�ೕ�ಾನನು ಬ�ದ ಮೂರ�ಯ ಪ�ರ್�
�ೕಖಕ:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾದ �ೕ�ಾನನು
��ಾಂಕ:
ಬುಹುಶಃ �ರ್.ಶ. 85 ಮತುತ್ �ರ್. ಶ. 95.
�ಷಯ:
ಮೂರು ವಯ್�ತ್ಗಳು – �ೕ�ಾನನ ಒ�ಳ್ಯ �ನ್ೕ�ತ�ಾದ �ಾಯನು �ಜ�ಾದ ಸತಯ್�ಕ್
ತಕಕ್�ಾ� ನಡ�ೂಂಡವನು, ��ೕ�ರ್ೕಫನು ತನನ್ನುನ್ �ೂಗ��ೂಂಡು �ೕ�ಾನನುನ್
��ೂೕ��ದವನು, ಮತುತ್ �ೕ�ೕ�ರ್ಯನು ಸತಯ್�ಕ್ �ಾ��ಾದವನು. ��ಾವ್�ಗಳು
�ಾಯನು ಮತುತ್ �ೕ�ೕ�ರ್ಯನ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್
��ೕ�ರ್ೕಫನ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸ�ೕಕು. ವಚನ 11 ಮುಖಯ್�ಾದ
ವಚನ�ಾ��.
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1:1 “��ಯನು”– 2 �ೕ�ಾನ 1.
“�ಾಯನು”– ಅ��ೕಸತ್ರ ಕೃತಯ್ದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೌಲನ ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಮೂರು ಜನರು
�ಾಯನು ಎಂಬ �ಸರನುನ್ �ೂಂ�ರುವವರು ಇ�ಾದ್� (ಅ�� 19:29). ಆ �ನಗಳ�ಲ್ ಈ
�ಸರು ತುಂ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�ತುತ್, ಮತುತ್ ಆ ಮೂರು ವಯ್�ತ್ಗಳ�ಲ್ ಇವನು
ಒಬಬ್�ಾ�ದದ್�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಅಥ�ಾ ಇವನು �ೕ� ವಯ್�ತ್�ೕ ಏ�ೂೕ ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್.
“ಸತಯ್�ಾ� �ರ್ೕ�ಸುವ”– 2 �ೕ�ಾನ 1 2
1:2 �ಾಯನು ಒ�ಳ್ಯ ಆ�ಮ್ಕ �ೕ�ತವನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ನು. ಆದ� ಅವನು �ೕ�
�ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಕಷಟ್ಪಡು�ತ್ದದ್�ಂದು �ೂೕರುತತ್�, ಮತುತ್ ಇವ�ಗಳು ಅವನ
ಆ�ೂೕಗಯ್ವನುನ್�ಾ�ಸು�ತ್�ದ್ರಬಹುದು. ಸಂ�ೕಹ�ೕ �ೕಡ, �ಜ�ಾದ �ೕ��ಯ�ಲ್ದದ್
�ಾಯ�� �ೕ�ಾನನು �ಾರ್�ರ್�ದನು. 3
1:3 “ಬಹಳ ಸಂ�ೂೕಷ”– 2 �ೕ�ಾನ 4.
“ನನನ್ ಸ�ೂೕದರರು”– ಆ�ಮ್ಕ ಸ�ೂೕದರರು, �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು.
“ಸತಯ್ವಂತ�ಾ� ನ�ಯುವವನು”– �ಾಯನು ಪರ್�ಾ�ಕ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ �ೕವರ

ಪರ್ಕಟ�� ��ಾಠ್ವಂತ�ಾ�ದದ್ನು. ಅವನು ಸತಯ್ವನುನ್ �ವ್ೕಕ���ೂಂಡು ಅದರಂ�
ನ�ದನು.
“ಸತಯ್ವನನ್ನುಸ��”– 2 �ೕ�ಾನ 4.
“ನನನ್ ಮಕಕ್ಳು”– ಅವನ ಅಥರ್ ಆ�ಮ್ಕ ಮಕಕ್ಳು, ಅವನ �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ �ರ್ಸತ್ನ ಕ��
ಬಂದವರು ಅಥ�ಾ �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಂದ ಅವನು ��ೕ�� ���ದವರು. 1 �� 1:2. 5
1:5 “ನಂಬುವವ�� �ೕಗಯ್�ಾ�”– �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಕ್ ಅವನ ��ೕಯ�ಯು �ರ್ಸತ್ನ
�ೕ�ಯ�ಲ್ರುವವ�� ಅವರ �ೕ��ಯ�ಲ್ ಸ�ಾಯ�ಾಡಲು ಅವನನುನ್ ನ��ತು. �ಾನು
ಕ�ತ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾಯರ್ರೂಪದ�ಲ್ �ಾ�ದನು – ನ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ ಉ�ಾಹರ��ಾ�.
6

1:6 “�ರ್ೕ�”– �ರ್�ಯ�ಲ್ �ೂೕ�ಸುವ �ರ್ೕ� – 1 �ೕ�ಾನ 3:16-18.
“�ೕವರ �ೕವಕ�� �ೕಗಯ್�ಾದ �ೕ�”–ಊ��ಂದ ಊ�� ಪರ್�ಾಣ�ಾಡು�ಾತ್
�ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವ ಸು�ಾತರ್ �ೕವಕರನುನ್ �ೕ�ಾನನು ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್�.
ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರಲು �ೕ� ಊ�� �ೂೕಗಲು ಸಮಯ ಬಂ�ಾಗ, �ಾಯನು ಅವ�� �ೕ�ಾದ
ಸ�ಾನುಗಳು ಅಥ�ಾ ಹಣವನುನ್ �ೂಡು�ತ್ದದ್ನು.
“��ಾನ್�ರುವ�ದು”– ಸಥ್�ೕಯ �ರ್ೖಸತ್ ಸ�ಗಳು �ೕವರು ಕ�ದು ಮತುತ್
�ೕ�ಯ�ಲ್�ಟ್ರುವ �ೕವರ �ೕಕರನುನ್ �ೕವ�� �ಚುಚ್ವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಸ�ಾಮ್�ಸ�ೕಕು.
7-8

1:7-8 “�ರ್ಸತ್ನ �ಸರನುನ್ ಪರ್��ದ್ಪ�ಸುವದ�ೂಕ್ೕಸಕ್ರ”– ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವನುನ್
ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಈ ಪರ್�ಾಣ �ಾಡುವ �ೕವಕರು ತಮ�ಾ� �ೂರ� �ೂೕಗ�ಲಲ್
ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ಾಭ�ಾಕ್� ಅಥವ ಗ���ಾ� �ೂೕಗ�ಲಲ್. 7
1:7 “ಅನಯ್ಜನಗ�ಂದ”– �ಾಸತ್ವ�ಾ� ಅವರು ಮುಖಯ್�ಾ� �ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದ
ಜನ�ೂಂ�� �ಲಸ �ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. ಈ �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರು ಅವರ �ೕ��ಗ��ಾ�
�ೕವರನುನ್ ನಂ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾರಲು �ೂೕದರು. ಮತುತ್ ಅವರು �ೂೕದ
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ರುವ ಜನರ ಸ�ಾಯವನುನ್ ಅವರು �ವ್ೕಕ�ಸ�ಲಲ್. ಸ�ಯ�ಲ್ರುವ
��ಾವ್�ಗಳು ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ದದ್� ಅವರು ಬಹಳ ಕಷಟ್ದ ಪ��ಥ್ಯನುನ್
ಎದು�ಸ�ೕ�ಾಗು�ತ್ತುತ್. 8
1:8 “ಸತಯ್�ಕ್ ಸಹ�ಾ�ಗ�ಾಗುವಂ�”– ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಗಳು ಸು�ಾತರ್�ೕವಕ�ಾಗಲು
ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾಣ �ಾಡುವ ಸು�ಾತರ್ಕ�ಾಗಲು ಅಥ�ಾ �ೕವರ �ೕವಕ�ಾಗಲು
�ಾಧಯ್�ಲಲ್, ಆದ� ಎಲಲ್ರೂ ಅಂತಹವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು. ಸಂಪ�ಣರ್ ಸ�ಯು
ಒಂದು ಹೃದಯ ಮತುತ್ ಒಂ�ೕ ಮನ�ಸ್�ಂದ, ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಎ�ಾಲ್�ಗೂ

ಸು�ಾ�ರ್ ಮುಟಟ್ಲು ತಮಮ್ ಅ��ಾರದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾಧಯ್�ಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು. 9
1:9 “���ರ್ೕಫನು”– ಇವನು ಪರ್�ೕಜನ�ಕ್ �ಾರದ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು, ಬಹಳ
�ೂ�ಕ್ನ,
ಬಹಳ
ಮಹ�ಾವ್�ಾಂ�ಯುಳಳ್ವ�ಾದ
ಇವ��
ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾದ
�ೕ�ಾನ�ೂನ್ಂ�� �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ�ಲಲ್. ಇವನು ಎಲಲ್ರೂ �ೂೕಡುವ ಮತುತ್
�ೌರವ�ೂಡುವ
ಮತುತ್
��ೕಯ�ಾಗುವ
�ಾ�
ಸ�ಯ�ಲ್
ಒಂದು
ಅ��ಾರದ�ಲ್ರ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು. ಆ �ೕ�ಯ ಜನರು ಇನುನ್ ಸಹ ನಮಮ್ ಸ�ಗಳ�ಲ್�ಾದ್�.
�ರ್ಸತ್�ಗಲಲ್� ತಮಮ್ ಸವ್�ಾಭ�ಾಕ್� ಮಹ�ಾವ್�ಾಂ�ಯುಳಳ್ವರ ಬ�ಗ್ �ಾವ�
ಎಚಚ್���ಂ�ರ�ೕಕು. 10
1:10 “ಹರ��ೂಚುಚ್ವವ�ಾ�”– ಎಲಲ್ರನುನ್ �ಳ��ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ದಲ
�ಾಥ್ನ ಪ�ಬಹು�ಂದು �ಲವರು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. �ೕ�ಯವರ �ೌರವವನುನ್
�ಾಳು�ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪರ್�ಾ�ಸಬಹು�ಂದು ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್�
ಊ�ಸು�ಾತ್�.
“ಸ��ಳ�ಂದ ಬ�ಷಕ್�ಸು�ಾತ್�”–ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರುವ �ೕವರ �ೕವಕ��
ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೕ�ಂಬ �ಾವ ಆಸ�ತ್ಯೂ ಅವ�� ಇರ�ಲಲ್, �ೕ�ಯವರು
ಸ�ಾಯ�ಾಡುವದನುನ್ ಸಹ ತ�ಯು�ತ್ದದ್ನು, ಬಹುಶಃ ಈ “ಸ�ೂೕದರರು” ಅವನ
�ಾರ್ಬಲಯ್�ಕ್ ಅ�ಡ್�ಾಗು�ಾತ್�ಂದು �ೕ��ದ�ೂೕ? 11
1:11 “ಒ�ಳ್ ನಡ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸು”– 1 �ೂ�ಂಥ 4:16; ಎ� 5:1; 1 �ಸ 1:6;
2:14; ಇ�ರ್ 6:12; 13:7.
“ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ �ಾಡುವವನು �ೕವ�ಂದ ಹು�ಟ್ದವ�ಾ��ಾದ್�”– ಅಂದ�,
�ೕವ�ಂದ ಪರ್ಕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ಾ� �ಾರು ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುವವನು – 1
�ೕ�ಾನ 3:7-10. ಮನುಷಯ್ನು ಒ�ಳ್ಯ�ಂದು �ೕ�ಸುವ�ಲಲ್ವ� �ೕವರ
ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ (ಲೂಕ 16:15).
“�ಾಡುವವನು”– ಅವನು ಒಂದು �ಾಯರ್ದ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್, ಆದ� ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ಯ �ೕವನ ನಡ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. 12
1:12 “�ಾ�ಾತ್ ಸತಯ್�ಂದಲೂ”– �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕಳುವ��ಾದ�, ಅವನು �ೕವರ
ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾಯರ್ರೂಪದ�ಲ್ ಅ�ಾಯ್��ದನು, ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಪರ್�ಾರ�ಾ� ಅವನು
ಒ�ಳ್ಯ ಮನುಷಯ್�ಾ�ದದ್ನು. �ಾವ� �ಾಡುವ�ದನುನ್ �ಣರ್�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ
ಪರ್��ಬಬ್�ಾದ �ಾವ� ಏ�ಾ��ದ್ೕ�ಂದು �ಣರ್�ಸುತತ್�ಂದು �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ�
�ೕಳುತತ್�. 14

1:14 “�ನ� �ಾಂ� ಇರ�”– �ೕ�ಾನ 20:19,21,26; �ೂೕ�ಾ 15:33.

