ಯೂದನ ಪ�ರ್�
ಗರ್ಂಥಕತರ್:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕ�ಯ ಮಲ ತಮಮ್ ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬನ ಸ�ೂೕದರ.
��ಾಂಕ:
�ರ್.ಶ. 68 ಮತುತ್ 80 ರ ಸಮಯದ�ಲ್.
�ಯ್ೕಯಗಳು:
ಸ�ಯ�ಲ್ದುದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಸುಳುಳ್
��ಾದ್ಂತಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುವವ�� ಯೂದನು ಬ�ಯು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. �ೕವ�ಾತಮ್ನ
�ರ್ೕರ��ಂದ ಅವನು ಅವರ �ೂೕಧ� ಮತುತ್ �ೕವನ �ೖ�ಯನುನ್ ಬಲ�ಾ�
ಖಂ���ಾದ್�. 3 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಮುಖಯ್ ಆ�ೂೕಚ�ಯನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ�� –
“ಪ��ಾರ್ಸ�ತ್�ಂದ �ೕವಜನರು �ಾಶವ್ತ�ಾ�ರುವಂ� ಒಂ�ೕ �ಾ� ಒ�ಪ್ಸಲಪ್ಟಟ್
ನಂ��ಯನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಳುಳ್ವದು”.

11
1:1 ಯೂದ ಎಂದ� “ಸುತ್�� �ಾತರ್ನು”. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಹೂದ ಮತುತ್
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ ಯೂದ ಇಬಬ್ರೂ ಒಂ�ೕ ಆ��ಾದ್�. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
ಯೂದ ಎಂಬ �ಸರುಳಳ್ವರು ಅ�ೕಕ��ಾದ್�. ಇವನು, ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮಲ
ಸ�ೂೕದರ ಎಂಬದು ದೃಢ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 13:55; �ೕ�ಾನ 7:3). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನಕೂಕ್ �ದಲು ಯೂದ ಆತನನುನ್ ನಂ�ರ�ಲಲ್, ಆದ�
ಅ�ಾದ ನಂತರ ಅವನನುನ್ ಅ�� 1:14; 1 �ೂ�ಂಥ 9:5 ರ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು� �ಾವ�
�ೂೕಡು�ತ್ೕ�.
“�ಾಸನು”– �ೂೕ�ಾ 1:1.
“�ಾ�ೂೕಬ”– �ಾ�ೂೕಬ 1:1.
“�ರ್ಯರು”– ಅ�� 20:32; 26:18; �ೂೕ�ಾ 15:16; 1 �ೂ�ಂಥ 1:2; 6:11; ಇ�ರ್
10:10,14.
“�ಾಯಲಪ್ಟಟ್ವರು”– �ೕ�ಾನ 6:37-40; 10:27-28; 17:11-12; �ೂೕ�ಾ
5:9-10; 8:28-30,35-39; 1 �ೂ�ಂಥ 1:8-9; 1 �ೕತರ್ 1:5.

“ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ವರು”– �ೂೕ�ಾ 1:6-7; 8:28,30; 9:24; 1 �ೂ�ಂಥ 1:9; ಗ�ಾ
1:6,15; ಎ� 1:18; ���ಪ್ 3:14; 2 �ಸ 2:14; 2 �� 1:9; 1 �ೕತರ್ 2:9; 3:9;
5:10; 2 �ೕತರ್ 1:10. 2
1:2 “ಕರು�”– �ೂೕ�ಾ 9:15-16; 11:32; 12:1; 15:9; ಎ� 2:4; �ೕತ 3:5.
��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ �ಾಪ, ಮೂಡತನ ಮತುತ್ ಬಲ�ೕನ�ಯ�ಲ್ ಅಸ�ಾಯಕ�ಾ��ಾದ್ಗ
�ೕವರು ತನನ್ ಕರು��ಂದ ಅವರನುನ್ ರ��ದನು. ಅದು ಅ�ೕಗಯ್�ಾ�ದದ್ವ�� ದ�
ಮತುತ್ ಕೃ�ಯ �ಾಯರ್�ಾ�ತುತ್. ಈಗ �ೕವರ ಕರು� ನಮ� ಲಭಯ್�ಾಗುವದು
ಮುಂದುವ��� ಮತುತ್ �ೕವರ ಈ ಕರು�ಯು ಸ�ಾ�ಾನದ ಅ��ಾಯ�ಾ��.
“ಸ�ಾ�ಾನ”– �ೂೕ�ಾ 1:7. ಇದರ ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� ಸ�ಾ�ಾನ ಮನಸುಸ್ ಮತುತ್
ಹೃದಯ �ೕವ�ೂಂ�� ಸ��ಾದ ಸಂಬಂಧ �ಾಗೂ ��ಾವ್�ಗಳ ನಡು�
�ಾಮರಸಯ್�ರು�ಾಗ �ೂ�ಯುತತ್�.
“�ರ್ೕ�”– �ೖ�ೕಕ �ರ್ೕ� (ಅ�ಾ� – �ೕ�ಾನ 13:34; �ೂೕ�ಾ 5:5; 1 �ೂ�ಂಥ
13:1; ಎ� 3:17 �ೂೕ��). ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ �ಾವ� �ೕವರ ಕರು� ಮತುತ್
ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ �ೂಂ��ದ್ೕ�. ಇದು ಎ�ಾಲ್ ಗುಣಗಳ�ಲ್ ಪರ್�ದಧ್�ಾದ�ಾದ್�� (1
�ೂ�ಂಥ 13:13). �ರ್ೕ�ಸವ್ರೂಪ�ಾ�ರುವ �ೕವ�ೕ, ಇದರ ಮೂಲ (1 �ೕ�ಾನ
4:7-8). 3
1:3 “ರಕಷ್�”– �ೂೕ�ಾ 1:16 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಯೂದನು ಮಹ�ಾದ ಮತುತ್
ಪರ್�ಾವ�ಾದ �ಷಯದ ಬ�ಗ್ ಬ�ಯ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು. ಆದ� ಅವ�ಗಳಷುಟ್
��ಚ್�ಯಲಲ್ದ �ೕ�ೂಂದು �ಷಯದ ಬ�ಗ್ ಬ�ಯುವದು ಅವಶಯ್�ಂದು
��ದು�ೂಂಡನು.
“ಅವಶಯ್�ಂದು �ೂೕ�ತು”– ಸ�ಯ ಅವಶಯ್ಕ� ಅದನುನ್ �ೕಡುತತ್� ಮತುತ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ
ಸಮು�ಾಯದವ�� �ೂಡಡ್ ಅ�ಾಯವ� ಎದು�ಾಗುವ�ಾ�ತುತ್. �ೕವ�ಾತಮ್ನು ಅವನ�ಲ್
�ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಇದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವನನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸು�ಾತ್ ಇದದ್ನು.
“ಎಚಚ್�� ಬ�ಯುವದು”– �ರ್ೕಕ್ ಪದವ� ರಣರಂಗದ�ಲ್ ಎದು�ಾಗುವ
�ೂೕ�ಾಟವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�, ��ಾವ್�ಗಳು ಈಗ �ೂೕ�ಾಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಎ�
6:11-18; 1 �� 6:12 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಸಹಜ�ಾ�
ಮತುತ್ �ರ್ೖ�ತ್ೕಯ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕವರು ಪರ್ಕ��ರುವ ಸತಯ್ದ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂೕ�ಾಟವ�
ನ�ಯು�ಾತ್ ಇ�.
“ನಂ��”– ಯೂದನ �ಾತುಗಳ ಅಥರ್ ಆಂತಯರ್ದ�ಾಲ್ಗುವ ನಂ��ಯ ಅನುಭವವಲಲ್
ಬದ�ಾ� �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ �ೂ�ಟ್ರುವ ಸತಯ್ದ ಆ�ಾರ�ಾ��. ಆತನು

ಮತುತ್ ಆತನ ಅ��ಸತ್ಲರು �ಾವ� ಏನನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು �ಾಗೂ �ೕ� �ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು
����ಾದ್�. ಅದು�ೕ “ನಂ���ಾ��”. ಸ��ಾದ ��ಾಧ್ಂತವನುನ್ ಅ�ಾಯ್�ಸುವದು
�ಾತರ್�ೕ
�ಾಲದು
(ಆದ�
ಇದುವ�
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��).
�ಾವ�
ಆ
��ಾದ್ಂತಗ�ಗನು�ಾರ�ಾ�ಯೂ �ೕ�ಸ�ೕಕು (ಎ� 4:1; �ೂ�ೂ 1:10; 1 �ಸ 2:12).
ಈ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಯೂದನ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯು ��ಾಧ್ಂತದ �ೕ� �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ಸ��ಾದ ನಡವ�� ಮತುತ್ ಸ��ಾದ ��ಾಧ್ಂತರದ �ೕ��ಾ��. ಅವನು
ಎಚಚ್��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್ ಇರುವ ತಪ�ಪ್ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ��ಂದ ಎದು�ಾಗುವ
ಅಪ�ಶುದಧ್�ಾದ �ೕವನ�ಾ��.
“ಒಂ�ೕ �ಾ� ಒ�ಪ್ಸಲಪ್ಟಟ್”– �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ಅ��ಸತ್ಲರ
ಮೂಲಕ ಪರ್ಕ��ರುವ “ನಂ��” ಪ�ಪ�ಣರ್�ಾ��. ಇದ�ಕ್ ಏನನೂನ್ �ೕ�ಸ�ಾರದು,
ಏನನೂನ್ ��ಯ�ಾರದು. ಧ�ೕರ್ 4:2; �ಾ�ೂೕ 30:6; ಪರ್ಕ 22:18-19 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾವ ಮೂಲಕ�ಾದರೂ, �ಾವ ಸಥ್ಳದ�ಾಲ್ದರೂ “ನಂ���”
�ೕ�ಸುವಂಥ �ಾವ ಸತಯ್ದ ಕು�ತೂ �ೕವರು ��ಚ್ನ ಪರ್ಕಟ�ಯನುನ್ �ೕ�ಲಲ್.
�ೂಸ�ಾದ �ಾವ��ೕ ��ಾದ್ಂತ�ಾದರೂ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಸು�ಾಳ್��. �ೕವರು
��ಾವ್�ಗ�� ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂ�ಟ್ರುವದು ಅದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� ಆಕರ್ಮಣ ಎದು�ಾಗು�ಾಗ
ಅದನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು, ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ರ�ಸ�ೕಕು. 1 �ೂ�ಂಥ 4:1;
1 �ಸ 2:4; 1 �� 1:11; 6:20; 2 �� 1:14.
“�ೕವಜನರು”– �ೂೕ�ಾ 1:7. 4
1:4 ಇ�ಲ್ ಯೂದನು ಕಂಡ ಅ�ಾಯವನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�. �ರ್ೖಸತ್ರ ನಡು� �ೂೕರ�ಾದ
ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಪ�ಚಯಪ�ಸ�ಾ�ತುತ್. ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ� ಏ�ಂದ�: ರಕಷ್�ಯು
�ಾವ��ೕ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳ �ೕ� ಆ�ಾರ�ಾಗ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೕವರ ಕೃ�ಯ
�ೕ��ೕ ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವದ�ಂದ, �ರ್ೖಸತ್ರು ತಮ� ��ಚ್��ಾಗುವ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ೕ�ಸಬಹುದು, ಅವರು �ೕ�ೕ �ೕ��ದರು, ಏ�ೕ �ಾ�ದರೂ, ಕೃ�ಯು ಅವರನುನ್
ಕಷ್�ಸುತತ್�. �ೂೕ�ಾ 6:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆ ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧ� ಇಂ�ಗೂ
ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್�.
“ಕಳಳ್ತನ�ಂದ”– 2 �ೕತರ್ 2:1. ಸಹಜ�ಾ� ಸುಳುಳ್ �ೂೕಧಕರು �ೕರ�ಾ� ಮತುತ್
�ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಬರುವ�ಲಲ್. ಅವರು ಕಳಳ್ರ �ಾ� ಬರು�ಾತ್�. ಅವರು ಸತಯ್�ೂಂ��
ತಮಮ್ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ೕ�� ಅದನುನ್ �ಚುಚ್ ವಂಚ�ಯುಳಳ್�ಾದ್� �ಾಡು�ಾತ್�.
“ಭ�ತ್�ೕನ�”– ಅವರು �ಾವ� �ರ್ೖಸತ್ರು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕರು ಎಂಬ�ಾ�
�ೕಳು�ಾತ್� ಆದ� ಅವರ ನಡವ��ಗಳು �ರುದಧ್�ಾ�ರುತತ್�.

“ಕೃ�ಯನುನ್ �ಾ���ಟಟ್ ಕೃತಯ್ �ಾಡಲು ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�”– �ೂ�ಂಥದ�ಲ್
�ರ್ೖಸತ್�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ವರ�ಲ್ �ಲವರು ಇಂಥವ�ೕ ಆ�ದದ್ರು (1 �ೂ�ಂಥ
5:1-2; 6:9,12). �ೕತ 2:11-14 ರ�ಲ್ �ೕವರ ಕೃ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಏನನುನ್ ಕ�ಸುತತ್�
ಎಂದು �ೂೕ��. �ಾ��ೕ ಎ� 4:19-24 �ೂೕ��.
“ಅಲಲ್ಗ�ಯುವದು”– 2 �ೕತರ್ 2:1. ಅಲಲ್ಗ�ಯು��ಯನುನ್ �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ
�ಾ��ೕ �ಾತುಗಳ ಮೂಲಕವ� �ಾಡಬಹುದು. ಇವರು ತಮಮ್ �ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಒ�ತನವನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ದರು, ಆದರೂ �ಾವ� ಆತ�ೕ ಕತರ್�ಂದು ನಂಬು�ತ್ೕ� ಎಂದು
�ೕಳುವವ�ಾ�ದದ್ರು.
“ಒ�ಯನು”– ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದ “��ೂಪ್ಟಸ್”
ಎಂಬ�ಾ�ದುದ್ ಅದರ ಅಥರ್ ಯಜ�ಾನನು ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ಅ��ಾರದ �ಾಧಯ್ಸಥ್ನು
ಎಂಬ�ಾ��. ಲೂಕ 2:28-29 ಮತುತ್ ಅ�� 4:24 ರ�ಲ್ �ೕವ�� ಈ �ೕ�ರ್�ಯನುನ್
�ೂಡ�ಾ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ “ಏ�ೖಕ” �ಾವರ್ �ೌಮ�ಾ��ಾದ್� ಅಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್�ೕ �ೕವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಈ �ಾಕಯ್ದ ಕ�ಯ ಪದಗಳು ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸುತತ್�.
�ೕ� �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಾಂತರವ� ಇದು �ಖರ�ಾ� ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್�.
“ನಮಮ್ �ೕವರು ಮತುತ್ ಕತರ್ನು”– 2 �ೕತರ್ 1:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 5
1:5 “�ಾಪಕ”– 2 �ೕತರ್ 1:12-15.
“ಕತರ್ನು”– �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಈ
�ೕ�ರ್� (�ರ್ೕಕ್-ಕು��ೕಸ್) �ೂಡ�ಾ��. ಮತುತ್ ಯೂದನು �ಂ�ನ ವಚನದ�ಲ್
ಆತನನುನ್ ಕತರ್ನು ಎಂದು ಕ���ಾದ್�. ಇದರ�ಲ್ ಅವನು ಆತನು ತನನ್ ಜನರನುನ್
ಐಗುಪತ್�ಂದ ���ದನು ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. �ಾ��ರ್ಕ �ಾಖ�ಯ�ಲ್ ��ೂೕವನು
ಜನರನುನ್ ���ದನು. ��ೕ 7:12; 18:10; 19:2. ಇದರ ಅಥರ್ ಯೂದನು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ ��ೂೕವನು ಇಬಬ್ರೂ ಒಬಬ್�ೕ ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�. ಲೂಕ 2:11
ರ�ಲ್ “ಕತರ್ನ” ಕು��ಾದ �ಾಕಯ್ಗಳು ಮತುತ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“�ಾಶ�ಾ�ದನು”– ಇ�ರ್ 3:16-19; 1 �ೂ�ಂಥ 10:1-6; ಸಂ�ಾಯ್ 14:11,22,23;
�ೕತರ್� 78:22,32,33; 106:15,18,24-26,29. 6
1:6 “�ದಲ �ಾಥ್ನ”– 2 �ೕತರ್ 2:4.
“�ಾಸಸಥ್ಳ”– ಪರ�ೂೕಕ.
“�ನ”– ಅಂ�ಮ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ �ನ (ಪರ್ಕ 20:11-15). 7
1:7 “ಅವರಂ� ನ�ದು�ೂಂಡರು”– ಅಂದ� ಇ�ಲ್ �ೂ�ೂಮ್ ಪಟಟ್ಣದ ಜನರ
�ಾಪಗಳನುನ್ ��ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ 6 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ ��ಸ�ಾ�ರುವ �ೕವದೂತರ �ಾಪ

ಒಂ��ಾ��. ಆ� 6:1-4 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಸವ್�ಾವ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದದುದ್”– ಆ� 19�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ.
“�ಂ�”– 2 �ೕತರ್ 2:6; ಮ�ಾ� 4:1; ಮ�ಾತ್ಯ 3:10,12; 25:41. 8
1:8 “ಸವ್�ಾನ್ವ�ಥ್ಯ�ಲ್ರುವವರು”– ಅವರು �ಾಸತ್ವದ ಸಂಪಕರ್ದ�ಲ್ರುವವ�ಾ��
ಕ�ಣ್�ಾ�� ಒಳ�ಾದವರಂ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಸವ್ಪನ್ಗಳನುನ್ �ಾಣುವವರು ಎಂಬ ಪದ
ಇವರು ತಮಮ್ ದಶರ್ನಗಳ�ಲ್ �ೕವರ ಪರ್ಕಟ�ಗಳನುನ್ �ೂಂದುವವರು ಎಂಬ�ಾ�
�ೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್ ಇದದ್ರು (ಧ�ೕರ್ 13:1-3; �� 23:25-26).
“ಶ�ೕರವನುನ್ ಮ�ನ �ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�”– �ೂೕ�ಾ 1:24; 1 �ೂ�ಂಥ 6:18.
“ಪರ್ಭುತವ್ವನುನ್ ಅಸ�ಡ್ �ಾಡು�ಾತ್�, ಮ�ಾಪದ�ಯವರನುನ್ ದೂ�ಸು�ಾತ್�”– 2
�ೕತರ್ 2:10. 9
1:9 “�ೕ�ಾ�ೕಲನು”– �ಾ� 10:13,21; 12:1; ಪರ್ಕ 12:7. ಪರ್�ಾನ �ೕವದೂತನು
ಉನನ್ತ ದ�ರ್ಯ �ೕವದೂತ�ಾ��ಾದ್�.
“�ೖ�ಾನನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“�ೕ�ಯ ಶವದ �ಷಯದ�ಲ್”– ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಈ ಘಟ�ಯ �ಾಖ��ಲಲ್.
�ಾ�ಾಟದ �ಾರಣ ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. ಅದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವದು ನಮ� ಅವಶಯ್ವ�
ಇಲಲ್ – ಧ�ೕರ್ 29:29.
“ಕತರ್ನು
�ನನ್ನುನ್
ಖಂ�ಸ�”–
�ೕ�ಾ�ೕಲನು
�ೖ�ಾನನ
ಸಂಗಡ
�ಾತ�ಾಡು�ಾಗಲೂ ಎಷುಟ್ ಎಚಚ್��ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಗಮ���. ಅವನು ಇತರರ
�ಷಯದ�ಲ್ �ೕಪ�ರ್ �ಾಡುವದು ಮತುತ್ ಇತರರನುನ್ ದಂ�ಸುವದನುನ್ �ೕವರ ಹಸತ್ಗ��
ಒ�ಪ್�ದನು, �ಾವ� �ೕ��ೕ �ಾಡ�ೕಕು. 10
1:10 “ತಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್ದವ�ಗಳನುನ್ ದೂ�ಸು�ಾತ್�”– 2 �ೕತರ್ 2:12. ಇದು ಅವರ
ಅಹಂ�ಾರ ಮತುತ್ ದುಷಟ್ತನವನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�.
“�ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಅವ�� ���ರುವ ಸಂಗ�ಗಳು”– ಅವ�� ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ ಬ�ಗ್
ಏನೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್, �ೕವಲ �ಾ�ೕ�ಕ �ಷಯಗಳು �ಾತರ್�ೕ �ೂ�ತ್�. 11
1:11 “ಗ�”– ��ಾಯ 3:11; ಮ�ಾತ್ಯ 18:7.
“�ಾ�ನನು”– ಆ� 4:1-12 �ೂೕ��. ಯಜಞ್ದ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕವರ ಸೂಚ�ಯನುನ್
��ಾಕ�ಸುವದು ಮತುತ್ �ೕವರು ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವರನುನ್ �ವ್ೕ�ಸುವದು �ಾ�ನನ
ಸವ್�ಾವ�ಾ��. �ಾ��ೕ ಇ�ರ್ 11:4; 1 �ೕ�ಾನ 3:12 �ೂೕ��.
“��ಾಮನ �ಾರ್ಂ�”– 2 �ೕತರ್ 2:12 �ೂೕ��.
“�ೂೕರಹನ ಎದುರು �ಾತ�ಾಡು��”– ಅರಣಯ್�ಾಂಡ 16. �ೕವಭ�ತ್�ಲಲ್ದ ಈ

ಜನರು �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ರು��ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ �ೂೕರಹನಂ� ತಮಮ್ �ೕ�
�ಾ�ೕ �ಾಶನವನುನ್ ಬರ�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ೕವಭ�ತ್�ಲಲ್ದ ಈ ಜನರ ಹೃದಯದ�ಲ್
ಸತಯ್ದ ಕು�ತು �ವ್ೕಷ, ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುವವರು, �ಾರ್ವ��ಾ� ಏನು
�ೕ�ಾದರೂ �ಾಡು�ಾತ್� �ಾಗೂ �ೕವ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಎದುರು�ೕಳು�ಾತ್� ಎಂಬ
ಮೂರು �ಷಯಗಳನುನ್ ಈ ವಚನವ� ��ಸುತತ್�. 12
1:12 “�ರ್ೕಮ�ೂೕಜನಗಳು”– 1 �ೂ�ಂಥ 11:20-22 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
“ಸವ್ಂತ �ೂ�ಟ್ಯ�ನ್ೕ �ೂೕ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�”– ದು�ಾ�, �ಾವ್ಥರ್ ಮತುತ್ ಇತರರ
�ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ಾಳ��ಲಲ್� ಇರುವಂಥದುದ್ ಅವರು �ಾಡುವ
�ಾಯರ್ಗಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್��ಾ�ರುತತ್�. ���ಕ್ೕಲ 34:1-10; �� 10:21; 12:10;
23:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ಭರ್ಯ�ಾ�”– ಅವರ ಮನ�ಾಸ್� ಅವರನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ಲಲ್, �ೕವರ ಎಚಚ್��ಗ��
ಅವರು ���ೕ �ೂಡುವ�ಲಲ್. 1 �� 4:2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“�ೕ�ಲಲ್ದ”– ಮ� ಸು�ಸುವ ಭರವ�ಯನುನ್ �ೂಡುವಂಥ �ೕಡಗಳು ಬಹು�ೕಕ
��ಾ��ೂ�ಸುತತ್� (�ಾ�ೂೕ 25:14).
“�ೂ���ೂಂಡು �ೂೕಗುವ”– 2 �ೕತರ್ 2:17.
“ಹಣುಣ್�ಡದ”– ಒ�ಳ್ಯ ಫಲಗಳು ಇರುವ�ಲಲ್ (ಅವ�ಂದ �ೕ�ಾದಷುಟ್ �ಟಟ್
ಫಲಗಳು ಸುಗುತತ್�). ಮ�ಾತ್ಯ 21:18-19; ಲೂಕ 13:6-7 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��.
“ಒಣ��ೂೕಗುವದು”– �ಾಪ ಮತುತ್ ಅಪ�ಾಧಗಳ�ಲ್ ಸತುತ್ �ೂೕ��ಾದ್� (ಎ� 2:1),
ಅವರ �ೕವನ �ೖ�ಯು ಅವ��ಾಗುವ ಮರಣವನುನ್ ದೃಢಪ�ಸುತತ್� (1 �� 5:6).
ಅವರು ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಮೃತಪಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� �ರಸಕ್��ರುವ ಸತಯ್ದ �ಾ��
ಸತತ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಮತುತ್ ಎರಡ�ಯ ಮರಣವನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ��ಾದ್�
(ಪರ್ಕ 20:14). ಅವರು ಅ�ತ್ತವ್�ಕ್ ಬಂದ ಕೂಡ�ೕ ತಮಮ್ �ೕ� ಅದನುನ್
ಬರ�ಾ��ೂಂ��ಾದ್� ಎಂದು ಯೂದನು ಸೂ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ತಮಮ್ ಅಹಂ�ಾರ,
ಅಪನಂ�� ಮತುತ್ ಎದುರು�ೕಳು���ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ �ತಯ್�ೕವ�ಕ್
ತಮಮ್ನುನ್ �ಾ�ೕ ಅ�ಾತರ್ರ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅವರು �ೕವ�ಂದ �ಡಲಪ್ಡದ
ಮರಗಳ �ಾ� ಇರು�ಾತ್�, ಆದದ್�ಂದ ಅವರ�ಲ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕವನ ಇರುವ�ಲಲ್; ಮತುತ್
ಅವರು �ೕರು ಸ�ತ �ತುತ್�ಾಕಲಪ್ಡುವದ�ಂದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ �ಾವ ��ೕ�ಯು
ಅವ��ರುವ�ಲಲ್.
“�ೕರು ಸ�ತ �ತುತ್�ದದ್ ಮರಗಳು”– ಮ�ಾತ್ಯ 15:13 �ೂೕ��. �ೕವರು ಇವರನುನ್

��ಟ್ಲಲ್. ತಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ ಫಲಗಳನುನ್ �ೂಡುವ �ಾವ�ದ�ೂಂ�ಗೂ
ಇವ�� ಸಂಪಕರ್ ಇರುವ�ಲಲ್. ಅವರು �ಜ�ಾದ ��ಾವ್�ಗಳು �ೕ�ರ�ೕ�ೂೕ ಅದ�ಕ್
ಸಂಪ�ಣರ್ �ರುದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತಕಕ್ ಮ�ಟ್� �ಾತರ್�ೕ ಇರು�ಾತ್� – ಎ� 3:17;
�ೂ�ೂ 2:7. 13
1:13 “ಹುಚುಚ್ ��ಗಳು”– ತಮಮ್ ಹುಚುಚ್ ಬಯ�ಗ�ಂದ ��ಾರ್ಂ��ಲಲ್�
�ೂೕಗರ್�ಯುವದು. ��ಾಯ 57:20-21 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
“ಸವ್ಂತ ಅವ�ಾನ�ಂಬ �ೂ�ಯನುನ್ �ಾರುವ”– ಅವರ ಹೃದಯ�ೂಳ�ರುವ �ಾಪವ�
�ಟಟ್ �ರ್�ಗಳ ಮೂಲಕ �ೂರಬರುತತ್�.
“ಅ�ಯುವ ನಕಷ್ತರ್ಗಳು”– �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸುತತ್ಲು ಅವ�� ��ರ್ಷಟ್�ಾದ
�ಥ್ರ��ರುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ರ್ೖಸತ್�� �ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಗು�ಯ ಕ�� ಅವರು
�ಾಗುವ�ಲಲ್ (���ಪ್ 3:14).
“�ಾಗರ್ತತ್�”– 2 �ೕತರ್ 2:17; ���ಪ್ 2:15; �ಾ� 12:3 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 14-15
1:14-15 ಆ� 5:18,21-24. ಈ �ೕ�� ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಇಲಲ್. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು
ಯೂದನನುನ್ �ರ್ೕ�ೕ��� �ಾ��ಾರು ವಷರ್ಗಳ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಹ�ೂೕಕನು ನು�ದ
ಪರ್�ಾದ�ಯನುನ್ ���ದನು. ಯೂದನನುನ್ �ಟಟ್� �ೕ� �ಾರೂ ಹ�ೂೕಕನು ಪರ್�ಾ�
ಎಂದು �ೕ�ಲಲ್. ಹ�ೂೕಕನ �ಾಲದ�ಲ್ ಭ�ತ್�ಲಲ್�ರು��ಯು ಸಹಜ�ಾ�ತುತ್,
ಬಹು�ೕಕ ಈಗಲೂ ಅ�ೕ ಪ��ಥ್� ಎದು�ಾ��. ಆದದ್�ಂದ ಅವನು ಅದನುನ್ ಬಹಳ�ಾ�
ಖಂ���ಾದ್�. 14
1:14 “ಆ ಜನರು”– ಹ�ೂೕಕನ ಪರ್�ಾದ�ಯು ಆ �ಾಲದ�ಲ್ದದ್ ಜನ��ಾ� ಆ�ತುತ್. 15
1:15 “�ಾಯ್ಯ�ೕ�ಸುವದ�ಕ್”– ಅ�� 17:31. 16
1:16 ಈ ವಚನವ� �ೕವರ�ಲ್ ಭ�ತ್�ಲಲ್ದ ಜನರ�ಲ್ ಇರುವಂಥ ಐದು ಗುಣಗಳನುನ್
��ಸುತತ್�.
“�ಾಭ�ಾಕ್� ಗುಣಗುಟುಟ್ವವರು”– ಅವರು �ಾವ�ದರ�ಲ್ಯೂ �ಾರ್�ಾ�ಕರು ಮತುತ್
ಯ�ಾಥರ್ರು ಆ�ರುವ�ಲಲ್. �ಾವ� ಏನು �ೕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅದ�ನ್ೕ
ಅವರು ಇತರ�� �ೕಳು�ಾತ್�. ಅವರ ಗು� �ಾಭ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ೕಜನ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ೕ
ಆ�ರುತತ್�. �ಾವ� ಇ�ೕ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಇಂದು ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡು�ಾತ್
ಇ�ದ್ೕ� ಅಲಲ್�ೕ? ಗುಣಗುಟುಟ್��ಯ �ಷಯದ�ಲ್ ��ಯಲು �ೕಬ 32:21-22;
�ೕತರ್� 12:2-3; �ಾ�ೂೕ 26:28; 28:23; 29:5; �ೂೕ�ಾ 16:18; 1 �ಸ 2:5. 17
1:17 “�ಾಪಕ �ಾ��ೂ�ಳ್�”– ವ 5; 2 �ೕತರ್ 1:12-15. 18

1:18 2 �ೕತರ್ 3:3 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 19
1:19 “�ೕವ�ಾತಮ್�ಲಲ್ದವರು”– ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಆತನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ರ್ೖಸತ್�ಂದು
�ೕ��ೂಳುಳ್ವ ಇವರು �ರ್ೖಸತ್�ೕ ಅಲಲ್. �ೂೕ�ಾ 8:9. ಸ�ಗಳ�ಲ್ರುವವರೂ �ೕ�
ಎಲಲ್ರೂ �ೕವ�ಾತಮ್ವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. �ೕ�ಾನ 14:17;
�ೂೕ�ಾ 8:9,16; ಎ� 4:18 �ೂೕ��. 20
1:20 ಭರ್ಷಟ್� ಮತುತ್ ಭರ್ಷಟ್�ಂದ ದೂರ ಇರುವದು �ೕ� ಎಂಬದನುನ್ ಯೂದನು
��ಾವ್�ಗ�� ಈಗ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್�.
“�ಮಮ್ನುನ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ���ೂ�ಳ್�”– ಅ�� 20:32; �ೂೕ�ಾ 15:2; ಎ�
4:12-13; 1 �ಸ 5:11 – �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಅಧಯ್ಯನ ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅ�ಾಯ್ಸ
�ಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ���ೂಳಳ್ಬಹುದು. ಈ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಡುವದು ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯ ಜ�ಾ�ಾದ್���ಾ��.
“ಪ��ಾರ್ತಮ್�ರ್ೕ�ತ�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದು”– ಎ� 6:18. 21
1:21 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ರಕಷ್�ಯ �ಥ್�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಡು�ಾತ್� (ವ 1).
��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ನುನ್ �ೕವರ �ರ್ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. ಆತನ �ಾಕಯ್ಗ��
��ೕಯ�ಾ� �ಾತರ್�ೕ ಇದನುನ್ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್ – �ೕ�ಾನ 14:21,23; 15:9-10.
“ಕರು�”– �ೕವರು ನಮಮ್ �ೕ� ತನ�ರುವ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�
�ಾವ� ಎಷುಟ್ ��ೕಯ�ಾಗು�ತ್ೕ� ಎಂಬದು �ಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್, ಮುಖಯ್ �ಷಯ�ೕ�ಂದ�
ನಮಮ್ ರಕಷ್�ಯು �ಾರ್ರಂಭ�ಂದ �ೂ�ಯ ತನಕ ಆತನ ಕರು��ಾ��.
“�ತಯ್�ೕವ”– ಈ�ಾಗ�ೕ ��ಾವ್�ಗಳು �ೂಂ�ರುವದ�ೂಳ� ಅಂ�ಮ�ಾ�
ಪರ್�ೕ�ಸುವದು (�ೕ�ಾನ 5:24; �ೕತ 1:2; 1 �ೕತರ್ 1:5). 22
1:22 ಅವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಕ�ಣರು ಮತುತ್ ಕರು��ಲಲ್ದವ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ��.
ಅವರನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯತನ್ �ಾ�� ಮತುತ್ ನಂ��ಯ �ಾಗರ್�ಕ್ ಬರಲು
ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾ��. 23
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1:23
“ಇತರರು”–
ಸಮಥರ್�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದರ ಪರ್�ಾರ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಲವರು ಸಂ�ೕಹಗ�ಂದ
ಕಷಟ್ಪಡು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� ಮತುತ್ ನಂಬಲು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಇತರರು �ೂೕರ�ಾದ
ಅ�ಾಯದ�ಲ್�ಾದ್� ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ಾ�ಾಡಲು ತವ್�ತ�ಾ� �ರ್�ಯನುನ್
�ಾಡ�ೕ�ಾ��. ಅವರು �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್ನ �ಂ�ಯನುನ್ ಎದು�ಸುವ
ಅ�ಾಯದ�ಲ್�ಾದ್�. ಇತರರ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ �ಾವ� ಭಯಪಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು
ಇಲಲ್�ಾದ� ಅವರ �ಾಪಗ�� ಒಳ�ಾಗು�ತ್ೕ� (ಗ�ಾ 6:1 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��).

�ಾವ� �ಾ�ಯನುನ್ �ರ್ೕ�ಸ�ೕಕು ಆದ� �ಾಪವನುನ್ �ವ್ೕ�ಸ�ೕಕು. 24-25
1:24-25 ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ರುವ ಪರ್�ದಧ್ �ಾ�ಾಸ್ಲ�ಗಳ�ಲ್ ಇದೂ ಒಂ�ಾ��. 24
1:24 “ಎಡ��ೕಳದಂ� �ಾ�ಾಡುವದು”– �ೕವರು ನಮಮ್ನುನ್ �ಾ�ಾಡಲು
ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್� – �ೕತರ್� 37:23-24; �ೂೕ�ಾ 8:37.
“��ೂೕರ್�ಗ�ಾ� ��ಲ್ಸಲು”– ಎ� 1:4; 5:26-27.
“ಹಷರ್�ೂಡ�”– ಅ�ೕಕ �ಫಲ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ದುಃ�ಸುವ ಬದಲು ಹಷರ್ಪಡುವಂ�
�ಾಡು�ಾತ್�. 25
1:25 “ಆತನು �ಾತರ್�ೕ �ಾ�”– �ೂೕ�ಾ 11:36; 16:27.

