
i

1 ೕ ಾನನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಪತಿ್ರಕೆಯು ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಭೆಯ

ಬಲ ಾದ, ಸಿ್ಥರ ಾದ ಮತು್ತ ಆದಿ ಾಲದ ಾಕ್ಷ ್ಯವು ಇದು ಶಿಷ ್ಯನು
ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲನು ಆದ ೕ ಾನನದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
(ಲೂಕ 6:13,14). ಈ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ೕ ಾನನ ಹೆಸರನು್ನ
ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ ಾದರೂ, ಅವನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು
ಸೂಚಿಸುವ ಮೂರು ಬಲ ಾದ ಸುಳಿವುಗಳಿವೆ. ದಲನೆಯ ಾಗಿ,
ಎರಡನೇ ಶತ ಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಬರಹ ಾರರು ಅವನನು್ನ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ, ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯು

ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲರುವ ಅದೇ ಪದಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬರಹ
ಶೈಲಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ, ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು
ಾನು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವನು ಮತು್ತ ಕೈ ಾರೆ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ಎಂದು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಅ ಸ್ತಲನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ (1 ೕ ಾ 1:1-4; 4:14).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 85-95 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಅವಧಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ
ತನ್ನ ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯವನು್ನ ಕಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಎಫೆಸದಿಂದ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
1 ೕ ಾನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಾಚಕರನು್ನ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ

ಸೂಚಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಾಗೂ್ಯ, ೕ ಾನನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ
ಬರೆದಿರುವು ಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ (1 ೕ ಾ 1:3-
4; 2:12-14). ಇದನು್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವಜನರಿಗೆ



ii

ಬರೆದಿರುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ,
ಏಕೆಂದರೆ 2:1 ರಲಿ್ಲ “ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ” ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಾವು

ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು, ಾಪದಿಂದ
ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು, ವಿ ಾ್ವಸಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯ ಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಗೆ ತರಲು ೕ ಾನನು
ಬರೆದನು. ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವ ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯದಿಂದ ಾರಿತಪಿ್ಪಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವ ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧಕರ ವಿಷಯದಬಗೆ್ಗ ೕ ಾನನು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ಬರೆದನು.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ನ ಾವ ಾರದ ಾಸ್ತವಿಕತೆ— 1:1-4
2. ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆ— 1:5-2:17
3. ವಂಚನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ— 2:18-27
4. ಪ್ರಸು್ತತದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವು ಾ್ಕಗಿ ಪೆ್ರೕರಣೆ— 2:28-
3:10

5. ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭರವಸೆಯಆ ಾರ— 3:11-24
6. ಸುಳು್ಳ ಆತ್ಮಗಳ ವಿವೇಚನೆ— 4:1-6
7. ಪವಿತಿ್ರೕಕರಣದ ಅತ್ಯಗತ್ಯತೆ— 4:7-5:21

ಸಜೀವ ಾಕ್ಯ
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1 ಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಜೀವ ಾಕ್ಯವು *ಆದಿಯಿಂದ
ಇದ್ದದು್ದ. ಾವು ಅದನು್ನ †ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ, ‡ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು,
§ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಗ್ರಹಿಸಿ *ಕೈಯಿಂದ ಮುಟಿ್ಟದೂ್ದ ಆಗಿರುವಂತದು್ದ. 2 †ಆ
ಜೀವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ‡ನಮಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದಂಥ ಆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಾವು ಕಂಡು ಅದನು್ನ
ಕುರಿತು ಾ ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
3 §ನಮಗಿರುವ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಾವು
ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. *ನಮಗಿರುವ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯು ತಂದೆಯ ಸಂಗಡಲೂ ಆತನ ಮಗ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ. 4 †ನಿಮ್ಮ
ಸಂತೋಷವುಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವುಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಾವು ಾಪವನು್ನಮರೆ ಾಡದೆ

ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಾಪಪರಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು
5 ಾವು ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂದೇಶ
ಾವುದೆಂದರೆ; ‡ದೇವರು ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ ಆತನಲಿ್ಲ

ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ. 6 § ಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದರೆ ಸು ಾ್ಳಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, *ಸತ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು
* 1:1 1:1 ಆದಿ 1:1; ೕ ಾ 1:1; ಕೊಲೊ 1:17; ಪ್ರಕ 1:4, 8, 17; 3:14; 21:6;
22:13; 1 ೕ ಾ 2:13, 14: † 1:1 1:1ಅ. ಕೃ. 4:20: ‡ 1:1 1:1 ೕ ಾ
19:35: § 1:1 1:1 1 ೕ ಾ 4:14; ೕ ಾ 1:14; 2 ಪೇತ್ರ. 1:16: * 1:1
1:1 ಲೂಕ 24:39; ೕ ಾ 20:27: † 1:2 1:2 ೕ ಾ 1:4; 11:25; 14:6:
‡ 1:2 1:2 1 ೕ ಾ 3:5, 8; ರೋ ಾ. 16:26: § 1:3 1:3 ೕ ಾ 15:27;
19:35; 21:24;ಅ. ಕೃ. 1:8; 2:32; 3:15; 1 ೕ ಾ 4:14: * 1:3 1:3 ೕ ಾ
17:21; 1 ಕೊರಿ 1:9. 1 ೕ ಾ 2:24. † 1:4 1:4 2 ೕ ಾ 12; ೕ ಾ
15:11; 16:24: ‡ 1:5 1:5 ಾಕೋಬ 1:17; ೕ ಾ 4:24; 1 ೕ ಾ 4:8:
§ 1:6 1:6 1 ೕ ಾ 2:11; ೕ ಾ 12:35; 2 ಕೊರಿ 6:14: * 1:6 1:6

ೕ ಾ 3:21:
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ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 7 ಆದರೆ †ಆತನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ
‡ ಾವೂ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಾವು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊ್ಲಬ್ಬರು
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ. §ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಕು ಾರ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಕಲ ಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತ್ತದೆ. 8 *ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವು ಹೇಳಿದರೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು ಮತು್ತ
†ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 9 ಾವು
‡ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರೆ §ಆತನು
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿ *ಸಕಲ ಅನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು.
10 ಾವು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ †ಆತನನು್ನ
ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ‡ಆತನ ಾಕ್ಯವು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2
1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಾಪ ಾಡದಂತೆ ಇರಲು

ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾವ ಾದರೂ
ಾಪ ಾಡಿದರೆ *ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ †ಸ ಾಯಕನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆತನು
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ

† 1:7 1:7 ಕೀತರ್ 104:2; 1 ತಿ . 6:16: ‡ 1:7 1:7ಯೆ ಾ 2:5: § 1:7
1:7 ಎಫೆ 1:7; ಇಬಿ್ರ. 9:14; 1 ಪೇತ್ರ. 1:19; ಪ್ರಕ 5:9; 7:14; 12:11: * 1:8 1:8

ೕಬ. 15:14; ಯೆರೆ 2:35; ಾಕೋಬ. 3:2: † 1:8 1:8 1 ೕ ಾ 2:4:
‡ 1:9 1:9 ಕೀತರ್ 32:5; 51:3; ಾ. 28:13: § 1:9 1:9 ಕೀತರ್ 143:1; ರೋ ಾ.
3:26: * 1:9 1:9ಎಫೆ 1:7; ಇಬಿ್ರ. 9:14; 1 ಪೇತ್ರ. 1:19; ಪ್ರಕ 5:9; 7:14; 12:11:
† 1:10 1:10 1 ೕ ಾ 5:10: ‡ 1:10 1:10 ೕ ಾ 5:38; 8:37: * 2:1
2:1 ರೋ ಾ. 8:34; 1 ತಿ . 2:5; ಇಬಿ್ರ. 7:25: † 2:1 2:1 ೕ ಾ 14:16, 26;
15:26; 16:7. ರೋ ಾ. 8:26:
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ಾಪಗಳಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ‡ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಾಪಗಳಿಗೂ
§ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವರೆ ಆತನನ್ನರಿತವರು

3 * ಾವು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅರಿತು ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ
ಆತನನು್ನ ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
4 ಒಬ್ಬನು, “ ಾನು †ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನ
ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಅವನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. 5 ಾ ಾದರೂ ಆತನ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿ ‡ದೇವರ ಮೇಲಣ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ. §ಇಂತಹ ಾಯರ್ದಿಂದ ಾವು
ಆತನಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6 *ಆತನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳುವವನು †ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಡೆದಂತೆಯೇ
ಾನೂ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರುವವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವ ಾವ

ಅತ್ಯವಶ್ಯ
7 ಪಿ್ರಯರೇ, ‡ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೊಸ ಆ ಯಲ್ಲ,

§ ದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿಮಗಿದ್ದ *ಹಳೆಯ ಆ ಾಗಿದೆ. ಈ
ಹಳೆಯ ಆ ಯು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯವೇ. 8 †ಆದರೂ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೊಸ ಆ ಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದು. ಇದು
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1 ೕ ಾನನು 2:9 vi 1 ೕ ಾನನು 2:14

ಆತನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‡ಕತ್ತಲೆಯು
ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. §ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಈಗ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತಲಿದೆ.
9 ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
*ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಈವರೆಗೂ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 10 ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ
†ಮತು್ತ ಾಪದಲಿ್ಲ ಎಡವಿಬೀಳುವಂಥದು್ದ ಾವುದೂಅವನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ.
11 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ‡ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕುರುಡು ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಬರೆದಿರುವುದಕೆ್ಕ

ಾರಣ
12 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ §ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
13 ತಂದೆಗಳಿ ಾ, *ಆದಿಯಿಂದಿರು ಾತನನು್ನ ನೀವು
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ೌವನಸ್ಥರೇ, ನೀವು †ಕೆಡುಕನನು್ನ ಜಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ

ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ‡ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ತಂದೆಗಳಿ ಾ,
ಆದಿಯಿಂದಿರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ೌವನಸ್ಥರೇ, ನೀವು §ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ
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ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು
ಕೆಡುಕನನು್ನ ಜಯಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರು ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸ ಾರದು

15 *ಲೋಕವ ಾ್ನಗಲಿ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಡಿರಿ. † ಾವ ಾದರೂ ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ
ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ. 16 ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
‡ಶರೀರ ಾಶೆ, §ಕಣಿ್ಣ ಾಶೆ, *ಬದುಕು ಾಳಿನ ಗವರ್, ಇವು ತಂದೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗ ಾಗಿವೆ.
17 †ಲೋಕವೂ ಅದರ ಆಸೆಯೂ ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವನು.
ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಗ ಾದ ದುಬೋರ್ಧಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

18 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ‡ಇದು ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದೆ.
§ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. *ಈ ಾಗಲೇ
ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಗಳು ಅನೇಕರಿ ಾ್ದರೆ. †ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಂತ್ಯ
ಾಲ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 19 ‡ಅವರು ನಮಿ್ಮಂದ
ಹೊರಟುಹೋದವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
§ಅವರು ನಮ್ಮವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ನಮಿ್ಮಂದ ಹೊರಟುಹೋದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
*ನಮ್ಮವರಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಬಂದಿದೆ. 20ಆದರೆ ನೀವು
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3:3; ಯೂದ. 18: § 2:18 2:18 ಅಥ ಾ, ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿ; ವ. 22; 1 ೕ ಾ
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ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾತನಿಂದ †ಅಭಿಷೇಕವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ
‡ಎಂಬ ಸತ್ಯವನೂ್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಯದವರಲ್ಲ. ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದಲೂ
ಾವ ಸುಳೂ್ಳ ಸತ್ಯದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು

ತಿಳಿದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದೆನು.
22 ಸುಳು್ಳ ಾರನು ಾರು? §ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ ಎಂದು

ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದಯೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರು
ಆಗಿರಲು ಾಧ್ಯ? ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮಗನನೂ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವನು
*ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 23 † ಾರು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ
ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವನೋ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ಾರು
ಮಗನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ನೀವಂತೂ ಾವ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ದಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರೋ ‡ಅದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.
ದಲಿನಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದು್ದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ §ನೀವು ಸಹ

ಮಗನಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತಿ್ತೕರಿ.
25 ಆತನು ನಮಗೆ ಾಡಿರುವ ಾ ಾ್ದನವು ಅದೇನೆಂದರೆ
*ನಿತ್ಯಜೀವವೇ ಆಗಿದೆ.

26 †ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ
ಎಳೆಯುವವರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
27 ಆದರೆ ‡ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ § ಾರೂನಿಮಗೆಬೋಧನೆ ಾಡುವುದು
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕವೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
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ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ ಾಡುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ
*ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆತನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 28 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, †ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ
ಾವು ‡ಆತನ ಆಗಮನದಲಿ್ಲ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಾಚಿಕೆಪಡದೆ

§ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವಂತೆ ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋಣ. 29 *ಆತನು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀತಿಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು †ಆತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನೆಂದು ನೀವು
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ.

3
ದೇವರಮಕ್ಕಳೂಮತು್ತ ಸೈ ಾನನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

1 ಇಗೋ, ಾವು *ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದರಲಿ್ಲ
ತಂದೆಯು †ಎಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ! ಾವು
ಆತನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 2 ಪಿ್ರಯರೇ,
ಾವು ‡ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. §ಮುಂದೆ ಾವು
ಎಂಥವ ಾಗಿರುತೆ್ತ ೕ ಎಂಬುದು ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
*ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ಾವು †ಆತನ ಾಗಿರುವೆವೆಂದು
ಬಲೆ್ಲವು. ‡ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆವು.
3 §ಆತನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಆತನು
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ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
4 ಾಪ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಅಧಮರ್ವನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; * ಾಪವು ಅಧಮರ್ವೇ. 5 † ಾಪಗಳನು್ನ

ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನೆಂಬುದು
ಮತು್ತ §ಆತನಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ.
6 ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಾಪವನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
* ಾಪ ಾಡುವವನು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದೂ
ಇಲ್ಲ; 7 ಪಿ್ರಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಾರೂ †ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ. ‡ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನೋ
ಾಗೆಯೇ ನೀತಿಯನ್ನನುಸರಿಸುವವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

8 § ಾಪ ಾಡುವವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಸೈ ಾನನು ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ *ಸೈ ಾನನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ದೇವಕು ಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.

9 †ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ‡ಸ್ವ ಾವವು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅವನು ದೇವರಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದ ಾರಣ ಾಪ ಾಡ ಾರನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂಬುದು ಾಗೂ ಸೈ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂಬುದು
ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರೂ §ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ.
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11 * ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ †ನೀವು
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶ ಾಗಿದೆ. 12 ಕೆಡುಕು ಾಗಿದು್ದ

ತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ ‡ ಾಯಿನನಂತೆ ಾವು ಇರ ಾರದು.
ಅವನು ಾಕೆ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು? §ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು
ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕೃತ್ಯಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳೂ
ಆಗಿದು್ದದರಿಂದಲೇ.
ನಿತ್ಯಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವವರಿಗೆ ಪರರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದು

13 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, *ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. 14 ಾವಂತೂ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತಸಹೋದರರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ †ಮರಣದಿಂದ ಾ ಾಗಿ
ನಿತ್ಯಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ. ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ಇರುವವನು ಮರಣದಲೆ್ಲೕ
ಇ ಾ್ದನೆ. 15 ‡ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು
ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಮತು್ತ § ಾವ ಕೊಲೆ ಾರನಲಿ್ಲಯೂ
ನಿತ್ಯಜೀವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ.
16 *ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ
ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ ಇಂಥದೆ್ದಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. † ಾವು
ಸಹ ಸಹೋದರರಿಗೋಸ ್ಕರ ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 17 ಆದರೆ ‡ಈ ಲೋಕದ ಸಂಪತು್ತಳ್ಳ
ಾ ಾದರೂ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
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ಕೀತರ್ 38:20; ಾ. 29:10: * 3:13 3:13 ೕ ಾ 15:18; 17:14: † 3:14

3:14 ೕ ಾ 5:24: ‡ 3:15 3:15ಮ ಾ್ತ 5:21, 22: § 3:15 3:15 ಗ ಾ.
5:21;ಪ್ರಕ 21:8: * 3:16 3:16 ೕ ಾ 10:11; 15:13; ರೋ ಾ. 5:7, 8;ಎಫೆ
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ನೋಡಿ §ಕನಿಕರಪಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ *ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅವನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲು ಾಧ್ಯವೇ? 18 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ,
ನೀವು †ಬರೀ ಾತಿನಿಂ ಾಗಲಿ, ಾಯುಪಚಾರದಿಂ ಾಗಲಿ,
‡ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿರದೆ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಿಜ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಮನಸಿ್ಸಗೆ

ಸ ಾ ಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಾವು ಾಡುವ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಸಫಲ ಾಗುವುದು

19 ಾವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದು ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ
ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಾವ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರು ನಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರೆ,
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯವನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲ ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು. 21 ಪಿ್ರಯರೇ,
§ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸಿ
ನಡೆದರೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
22 ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು *ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವ ಾದರೆ ಾವು †ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ
ಆತನಿಂದ ಹೊಂದುವೆವು. 23 ದೇವರ ಆ ಾವುದೆಂದರೆ
‡ ಾವು ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು §ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿ
ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. 24 ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
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ನಡೆಯುವವನು *ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆತನುಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ.
†ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ
ಆತ್ಮನಿಂದ ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

4
ಆತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತ ನುಡಿಗಳು ಸತ್ಯ ೕ ಅಸತ್ಯ ೕ ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಬೇಕು
1 ಪಿ್ರಯರೇ, ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಲೋಕದೊಳಗೆ

ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ ನಂಬದೆ
ಆ ಾ ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದವುಗ ೕ
ಅಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. 2 ದೇವ ಾತ್ಮ
ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ನುಡಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮನುಷ ್ಯ ರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು
ಎಂದುಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಆತ್ಮವುದೇವರಿಂದಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ.
3 ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆತ್ಮವು
ದೇವರಿಂದ *ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ ಾಗಿದೆ.
ಅದು ಬರುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. ಅದು ಈ ಾಗಲೇ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇದೆ.

4 ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವಂತೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರು ಾತನು
ಉನ್ನತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಜಯಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ಅವರು ಲೋಕಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಅವರು ೌಕಿಕ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಲೋಕದವರು ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 6 ಾವಂತೂ ದೇವರಿಗೆ

* 3:24 3:24 ೕ ಾ 6:56; 14:20; 15:4, 5; 17:21: † 3:24 3:24 1
ೕ ಾ 4:13; ರೋ ಾ. 8:9: * 4:3 4:3ಅಥ ಾ, ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದದ್ದಲ್ಲ.
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ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಮ್ಮ ಾತನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದವರು ನಮ್ಮ ಾತನು್ನ
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಾವುದು
ಮತು್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಾವುದು ಎಂದು ಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವ ಾವವೇ ವಿಶೇಷ
7 ಪಿ್ರಯರೇ, ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ

ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಪಿ್ರೕತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಾವು ಆತನ
ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದೆ. 10 ಾವು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಬಲಿ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲಯೇ ಆತನ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

11 ಪಿ್ರಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೀಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾವೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.

12 ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಾವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ,
ಮತು್ತ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13 ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ
ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 14 ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಲೋಕರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ
ಾವು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಾ
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ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 15 ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಾರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೋ ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ,
ಾಗೂ ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಹೀಗೆ ದೇವರು

ನಮ್ಮಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅದನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು
ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನ ್ಮಳಗೆ
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಳು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ
ಾಳಿನಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

18 ಪಿ್ರೕತಿ ಇರುವಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಹೆದರಿಕೆಯಿರುವಲಿ್ಲ
† ಾತನೆಗಳಿರುವವು. ಆದರೆ ಪೂಣರ್ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ‡ಹೆದರುವವನು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡವನಲ್ಲ. 19 ದೇವರು ದಲು ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 20 ಒಬ್ಬನು,
“ ಾನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವನು,
ಾನು ಾಣದಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಲ್ಲನು? 21ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು, ತನ್ನ ಸಹೋದರನನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆ ಯನು್ನ
ಾವು ಆತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

5
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸು ಾ್ತರೆ

1 ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವನು ತನ್ನನು್ನ
† 4:18 4:18 ಶಿ ಯಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ‡ 4:18 4:18ಅಥ ಾ, ಭಯಪಡುವವನು
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ಹುಟಿ್ಟಸಿದ ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೋ, ಅವನು ತಂದೆಯಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 2 ಾವು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 3 ದೇವರ ಮೇಲಿನ
ಪಿ್ರೕತಿ ಏನೆಂದರೆ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದೇ.
ಆತನ ಆ ಗಳು ಕಷ್ಟಕರ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. 4 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವನು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸು ಾ್ತನೆ. ಲೋಕವನು್ನ
ಜಯಿಸುವಂಥದು್ದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ. 5 ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ
ಮಗನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ನಂಬಿದವರಲ್ಲದೆ ಮ ಾ್ತರು ಲೋಕವನು್ನ
ಜಯಿಸಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ?
ಕಿ್ರಸ್ತನಮು ಾಂತರನಿತ್ಯಜೀವದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳು

6ಈತನು ಅಂದರೆಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ, ರಕ್ತದಿಂದಲೂ
ಬಂ ಾತನು. ನೀರಿನಿಂದ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಿಂದಲೂ,
ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಾ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತ್ಮವು ಾ ಯನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೇ. 7 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾ ಕೊಡುವವರು ಮೂವರಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ
ಎಂಬ ಮೂರು ಾ ಗಳುಂಟು. ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. 9 ಾವು ಮನುಷ ್ಯರ ಾ ಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ, ಾಗೆ ದೇವರ ಾ ಯು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಾ ಯು ತನ್ನ ಮಗನ
ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿದೆ. 10 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವನು ಆ
ಾ ಯನು್ನ ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರನು್ನ ನಂಬದವನು
ಆತನನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು
ತನ್ನ ಮಗನ ಪರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾ ಯಲಿ್ಲ ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ.
11 ಆ ಾ ಾವುದೆಂದರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದೇ.
12 ಾರು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ನಂಬು ಾ್ತರೋ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವ
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ಉಂಟು, ಆದರೆ ಾರು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.

ದೇವಕು ಾರನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಿಗೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವಿರುವುದು
13 ದೇವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವ ಾದ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ನಿತ್ಯಜೀವ ಉಂಟೆಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಮತು್ತ ದೇವರ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ
ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬಭರವಸೆಯುಆತನಲಿ್ಲ ನಮಗುಂಟು.
15 ಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಾವು ಬೇಡಿದವುಗಳು
ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
16 ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮರಣಕರವಲ್ಲದ
ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಆಗ ದೇವರು ಮರಣಕರವಲ್ಲದ ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು. ಮರಣಕರ ಾದ ಾಪವುಂಟು ಈ ಾಪದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
17 ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಾಪ ಾಗಿದೆ. ಆದರೂ
ಮರಣಕರವಲ್ಲದ ಾಪವುಂಟು.

18 ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟರುವವನು ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಕೆಡುಕನು ಅವನನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ.

19 ಇಡೀ ಲೋಕವು ಕೆಡುಕನ ವಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು ಸಹ ಾವು ದೇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 20 ದೇವರ
ಮಗನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾವು ಸತ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನಮಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ, ಮತು್ತ ಾವು ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಇರುವವ ಾಗಿ ಸತ್ಯದೇವ ಾಗಿರು ಾತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
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ಸತ್ಯದೇವರೂ, ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ,
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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