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1 േയാഹന്നാൻ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഈ േലഖനത്തില് എഴുത്തുകാരെന
പ്പറ്റി സൂചനകളില്ല എന്നാൽ ആദിമ
സഭ അേപ്പാസ്തലനായ േയാഹന്നാൻ
എഴുതി എന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്. മൂന്നു
േലഖനങ്ങളിലും േയാഹന്നാെന്റ േപര്
പരാമർശിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും ശക്തമായ മൂന്നു
െതളിവുകള െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാം
ഒന്നാമത് ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിെല
എഴുത്തുകാരൻ ഇത് േയാഹന്നാെന്റ
രചനയാെണന്ന് ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ണ്ട്. രണ്ടാമത്
ഇതിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷാൈശലി
േയാഹന്നാെന്റ സുവിേശഷത്തിെന്റതാണ.്
മൂന്നാമതായി എഴുത്തുകാരൻ േയശുവിെന
മുഖാമുഖമായി കാണുകയും അവെന
സ്പർശിച്ചിട്ട ള്ളതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (1
േയാഹ 1:1�4, 4:14).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംഎ.ഡി 85-95.
േയാഹന്നാൻഈേലഖനംഎേഫേസാസിൽവച്ച്
എഴുതി അേപ്പാസ്തലൻ തെന്റ വാർദ്ധക്യ കാലം
ചിലവഴിച്ചത്അവിെടയാണ.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
ആർക്കുേവണ്ടിയാണ് േലഖനം
എഴുതെപ്പട്ടെതന്ന് സ്പഷ്ടമല്ല. എന്നിരുന്നാലും
വിശ്വാസസമൂഹത്തിന് എഴുതെപ്പട്ട എന്നാണ്



ii

ഇതിെന്റ ഉള്ളടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത.് (1
േയാഹ. 1:3�4, 2:12�-14). വിവിധയിടങ്ങളിൽ
ഉള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് േവണ്ടി എഴുതെപ്പട്ട .
െപാതുവായി പറഞ്ഞാൽ എവിെടയുമുള്ള
ൈ്രകസ്തവജനം.
ഉേദ്ദശം
കൂട്ടായ്മെയ പരിേപാഷിപ്പിക്കുവാനും
സേന്താഷം ഉള്ളവരായി പാപത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിവു ഉള്ളവരായി രക്ഷാ നിർണ്ണയം ്രപാപിച്ച്
േയശു്രകിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ
കൂട്ടായ്മയിൽ നിലനില്ക്കുവാനുള്ള
്രപേബാധനം. സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കെപ്പട്ട
ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർ സഭയിൽ നിന്നും
അേനകെരസുവിേശഷത്തിെന്റസത്യത്തിൽനിന്ന്
െതറ്റിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുന്നു എന്ന ്രപശ്നെത്ത
ൈകകാര്യം െചയ്യന്നു.
്രപേമയം
ൈദവവുമായുള്ളകൂട്ടായ്മ
സംേക്ഷപം
1. ്രകിസ്തുവിെന്റ മനുഷ്യാവതാരത്തിെന്റ
യാഥാർത്ഥ്യം. — 1:1-4

2. കൂട്ടായ്മ — 1:5-2:17
3. വഞ്ചനതിരിച്ചറിയുക — 2:18-27
3. വിശുദ്ധ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച് ്രപേബാധനം. —
2:28-3:10

4.സ്േനഹമാണ്അടിസ്ഥാനം. — 3:11-24
5.അശുദ്ധാത്മാക്കെളവിേവചിക്കുക. — 4:1-6
6. വിശുദ്ധീകരണത്തിെന്റആവശ്യകത. — 4:7-
5:21

ജീവെന്റവചനം
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1 ആദിമുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ േകട്ടതും
ഞങ്ങള െട കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ടതും
ഞങ്ങൾ േനാക്കിയതും 2 ഞങ്ങള െട
ൈക െതാട്ടതും ആയ ജീവെന്റ വചനം
സംബന്ധിച്ച് — ജീവൻ ്രപത്യക്ഷമായി,
ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും
പിതാവിേനാടുകൂെടയിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്കു
്രപത്യക്ഷമായ നിത്യജീവെന നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കുകയും െചയ്യന്നു — 3 ഞങ്ങൾ
കണ്ടും േകട്ട മുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാട്
കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് നിങ്ങേളാടും
അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങള െട കൂട്ടായ്മേയാ
പിതാവിേനാടുകൂെടയും അവെന്റ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെടയും ആകുന്നു.
4 അങ്ങെന നിങ്ങള െട സേന്താഷം
പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുന്നു.
െവളിച്ചത്തിൽനടക്കുക

5 ൈദവം െവളിച്ചം ആകുന്നു; അവനിൽ
ഇരുട്ട് അേശഷം ഇല്ല എന്നത് ഞങ്ങൾ
അവനിൽനിന്ന് േകട്ട്, നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്ന
ദൂതാകുന്നു. 6 അവേനാട് കൂെട കൂട്ടായ്മ
ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും
െചയ്താൽ നാം േഭാഷ്ക് പറയുന്നു; സത്യം
്രപവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല. 7 എന്നാൽ അവൻ
െവളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുേപാെല നാം
െവളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുെവങ്കിൽ നമുക്ക്
അേന്യാന്യം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട;് അവെന്റ പു്രതനായ
േയശുവിെന്റ രക്തം സകലപാപവും േപാക്കി
നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. 8 നമുക്ക് പാപം ഇല്ല
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എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ നെമ്മത്തെന്ന
വഞ്ചിക്കുന്നു; സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാെതയായി.
9 എന്നാൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെള നമ്മൾ
ഏറ്റ പറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നേമ്മാട്
പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും
േപാക്കി നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുംആകുന്നു. 10നാം പാപം
െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിൽ നമ്മൾ
അവെന നുണയൻ ആക്കുന്നു; അവെന്റ വചനം
നമ്മിൽഇല്ലാെതയായി.

2
1 എെന്റ ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങൾ പാപം
െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുന്നു. എന്നാൽആെരങ്കിലും പാപംെചയ്തു
എങ്കിേലാ, നീതിമാനായ േയശു്രകിസ്തു എന്ന
മദ്ധ്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
ഉണ്ട്. 2 അവൻ നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്ക്
്രപായശ്ചിത്തം ആകുന്നു; നമ്മുേടതിന് മാ്രതം
അല്ല, സർവ്വേലാകത്തിെന്റ പാപത്തിനും തെന്ന.
3 നാം അവെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അവെന നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എന്ന് അതിനാൽ അറിയുന്നു. 4 ‘ഞാൻ
ൈദവെത്ത അറിയുന്നു’ എന്ന് പറയുകയും
അവെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ നുണയൻ ആകുന്നു; സത്യം
അവനിൽ ഇല്ല. 5 എന്നാൽ ആെരങ്കിലും
അവെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ
സത്യമായി ൈദവസ്േനഹം അവനിൽ
തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം അവനിൽ ഇരിക്കുന്നു
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എന്ന്ഇതിനാൽനമുക്ക്അറിയാം. 6 ‘ൈദവത്തിൽ
വസിക്കുന്നു’ എന്ന് പറയുന്നവൻ േയശു്രകിസ്തു
നടന്നതുേപാെലനടക്കുവാൻകടെപ്പട്ടവനാണ.്

7 ്രപിയമുള്ളവേര, പുതിെയാരു കല്പനയല്ല
ആദിമുതൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പഴയ കല്പനയേ്രത
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത.് ആ
പഴയ കല്പന നിങ്ങൾ േകട്ട വചനം തെന്ന.
8 ്രകിസ്തുവിലും നിങ്ങളിലും സത്യമായിരിക്കുന്ന
പുതിെയാരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുന്നു എന്നും പറയാം; കാരണം, ഇരുട്ട്
നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു; സത്യെവളിച്ചം ഇേപ്പാൾതെന്ന
്രപകാശിക്കുന്നു. 9 െവളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു
എന്ന് പറയുകയും സേഹാദരെന പകയ്ക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ ഇന്നേയാളം ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു.
10 തെന്റ സേഹാദരെന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ
െവളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു; ഇടർച്ചക്ക്അവനിൽ
കാരണമില്ല. 11 എന്നാൽ സേഹാദരെന
െവറുക്കുന്നവേനാ ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഇരുട്ടിൽ
നടക്കുകയും െചയ്യന്നു. ഇരുട്ട് അവെന്റ കണ്ണ്
കുരുടാക്കുകയാൽ എവിേടക്ക് േപാകുന്നു എന്ന്
അവൻഅറിയുന്നില്ല.

12 ്രപിയകുഞ്ഞുങ്ങേള,അവെന്റനാമംനിമിത്തം
നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു.
13 പിതാക്കന്മാേര, ആദിമുതലുള്ളവെന
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. യൗവനക്കാേര,
നിങ്ങൾ ദുഷ്ടെന ജയിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങേള,
നിങ്ങൾ പിതാവിെന അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
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ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
14 പിതാക്കന്മാേര, ആദിമുതലുള്ളവെന
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. യൗവനക്കാേര,
നിങ്ങൾ ശക്തരാകയാലും ൈദവവചനം
നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയാലും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടെന
ജയിച്ചിരിക്കുകയാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
േലാകെത്തസ്േനഹിക്കരുത്

15 േലാകെത്തേയാ േലാകത്തിലുള്ളതിെനേയാ
സ്േനഹിക്കരുത.് ആെരങ്കിലും േലാകെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിെന്റ
സ്േനഹം ഇല്ല. 16 ജഡേമാഹം, കേണ്മാഹം,
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച ള്ള നിഗളഭാവം
ഇങ്ങെന േലാകത്തിലുള്ളത് *എല്ലാം
പിതാവിേന്റതല്ല, എന്നാൽ േലാകത്തിേന്റതെ്രത
ആകുന്നു. 17 േലാകവും അതിെന്റ േമാഹവും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു; എന്നാൽ ൈദേവഷ്ടം
െചയ്യന്നവേനാഎേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു.
എതിർ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

18 കുഞ്ഞുങ്ങേള, ഇത് അന്ത്യകാലമാകുന്നു;
എതിർ്രകിസ്തു വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ അേനകം
എതിർ്രകിസ്തുക്കൾ വന്നിരിക്കുകയാൽ
അന്ത്യകാലമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം.
19അവർ നമ്മുെട ഇടയിൽനിന്ന് പുറത്തുേപായി;
എന്നാൽ അവർ നമുക്കുള്ളവർ അല്ലായിരുന്നു;

* 2. 16 ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച ള്ള നിഗളഭാവം ഇങ്ങെന
േലാകത്തിലുള്ളത് ഭൗതികസമൃദ്ധിയുെട നിഗളം ആണ് ഇവിെട
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്
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അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ
അവർ നേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു;
എന്നാൽ അവർ പുറത്തുേപായതുെകാണ്ട്
അവരാരും നമുക്കുള്ളവർ അെല്ലന്ന്
കാണിക്കുന്നു. 20എന്നാൽനിങ്ങൾപരിശുദ്ധനിൽ
നിന്നുള്ള അഭിേഷകം ്രപാപിക്കുകയും എല്ലാം
അറിയുകയും െചയ്യന്നു. 21 നിങ്ങൾ സത്യം
അറിയാത്തതുെകാണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ അത്
അറിയുകയാലും േഭാഷ്ക് ഒന്നുംസത്യത്തിൽനിന്ന്
വരായ്കയാലുമേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത.് 22 േയശുവിെന
്രകിസ്തുവല്ല എന്ന് നിേഷധിക്കുന്നവൻ അല്ലാെത
കള്ളൻ ആർ? പിതാവിെനയും പു്രതെനയും
നിേഷധിക്കുന്നവൻ തെന്ന എതിർ്രകിസ്തു
ആകുന്നു. 23 പു്രതെന നിേഷധിക്കുന്നവെനാന്നും
പിതാവില്ല; പു്രതെന സ്വീകരിക്കുന്നവന് പിതാവും
ഉണ്ട്. 24 നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ േകട്ടത് നിങ്ങളിൽ
വസിക്കെട്ട. ആദിമുതൽ േകട്ടത് നിങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പു്രതനിലും
പിതാവിലും വസിക്കും. 25 ഇതാകുന്നു അവൻ
നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തം: നിത്യജീവൻ തെന്ന.
26നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കുന്നവർ നിമിത്തംഞാൻ ഇത്
നിങ്ങൾക്ക്എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 27അവനിൽനിന്ന്
സ്വീകരിച്ച അഭിേഷകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു;
ആരും നിങ്ങെള ഉപേദശിക്കുവാൻ
ആവശ്യമില്ല; എന്നാൽ അവെന്റ അഭിേഷകം
തെന്ന നിങ്ങൾക്ക് സകലെത്തക്കുറിച്ച ം
ഉപേദശിച്ച തരികയാലും അത് േഭാഷ്കല്ല സത്യം
തെന്ന ആയിരിക്കുകയാലും അത് നിങ്ങെള
ഉപേദശിച്ചതുേപാെല നിങ്ങൾ അവനിൽ
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വസിക്കുവിൻ.
ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ

28 ഇേപ്പാേഴാ ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, അവൻ
്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നാം അവെന്റ മുമ്പിൽ
ലജ്ജിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനും അവെന്റ
വരവിൽ നമുക്ക് ൈധര്യം ഉണ്ടാേകണ്ടതിനും
അവനിൽ വസിക്കുവിൻ. 29 അവൻ
നീതിമാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ
നീതി െചയ്യന്നവെരല്ലാം അവനിൽനിന്ന്
ജനിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നും നിങ്ങൾഅറിയുന്നു.

3
1 കാണ്മിൻ, നാം ൈദവമക്കൾ എന്ന്
വിളിക്കെപ്പടുവാൻ പിതാവ് നമ്മിൽ എ്രത
അധികം സ്േനഹം പകർന്നിരിക്കുന്നു;
നാം അങ്ങെന തെന്ന ആകുന്നു. േലാകം
അവെന അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ട് നെമ്മയും
അറിയുന്നില്ല. 2 ്രപിയമുള്ളവേര, നാം
ഇേപ്പാൾ ൈദവമക്കൾ ആകുന്നു. നാം എന്ത്
ആകും എന്ന് ഇതുവെര െവളിെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
എന്നാൽ അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നാം
അവെനേപ്പാെല ആകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, അവൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
നാം അവെന കാണുമേല്ലാ. 3 അവനിൽ
ഈ ്രപത്യാശയുള്ളവെരല്ലാം അവൻ
നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്നത്തെന്ന
നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു. 4 പാപം െചയ്യന്നവൻ
എല്ലാം നിയമലംഘനവും നടത്തുന്നു; പാപം
നിയമലംഘനം തെന്ന. 5 പാപങ്ങെള
നീക്കുവാൻ അവൻ െവളിെപ്പട്ട എന്ന്
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നിങ്ങൾ അറിയുന്നു; അവനിൽ പാപം ഇല്ല.
6അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരും പാപത്തിൽ
തുടരുന്നില്ല. പാപം െചയ്യന്നവൻ ആരും
അവെന കണ്ടിട്ട മില്ല, അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല. 7 ്രപിയ
കുഞ്ഞുങ്ങേള, ആരും നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കരുത;്
അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നതുേപാെല
നീതി െചയ്യന്നവൻ നീതിമാൻ ആകുന്നു.
8 പാപം െചയ്യന്നവൻ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളവൻ
ആകുന്നു. കാരണം പിശാച് ആദിമുതൽ പാപം
െചയ്യന്നുവേല്ലാ. പിശാചിെന്റ ്രപവൃത്തികെള
ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി ൈദവപു്രതൻ
െവളിെപ്പട്ട . 9 ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചവർ
ആരും പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല; കാരണം
ൈദവത്തിെന്റ ്രപകൃതം അവനിൽ വസിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ അവന്
പാപത്തിൽ തുടരുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല.
10 ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ ആെരന്നും
പിശാചിെന്റ മക്കൾ ആെരന്നും ഇതിനാൽ
െവളിെപ്പടുന്നു; നീതി ്രപവർത്തിക്കാത്തവേനാ
സേഹാദരെന സ്േനഹിക്കാത്തവേനാ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ല.

അേന്യാന്യംസ്േനഹിക്കണം
11 നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ േകട്ട ദൂത് ഇതാണ:്
നമ്മൾ അേന്യാന്യം സ്േനഹിേക്കണം. 12 കയീൻ
ദുഷ്ടനിൽനിന്നുള്ളവനായും സേഹാദരെന
െകാന്നതുേപാെലയും ആകരുത;് അവെന
െകാല്ല വാൻ സംഗതി എന്ത?് തെന്റ ്രപവൃത്തി
േദാഷവും സേഹാദരേന്റത് നീതിയുള്ളതും
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടേ്രത.
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13 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, േലാകം നിങ്ങെള
െവറുക്കുന്നുഎങ്കിൽആശ്ചര്യെപ്പടരുത.് 14നമ്മൾ
മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്
സേഹാദരന്മാെര സ്േനഹിക്കുന്നതിനാൽ
നമുക്ക് അറിയാം. സ്േനഹിക്കാത്തവൻ
മരണത്തിൽവസിക്കുന്നു. 15തെന്റസേഹാദരെന
പകയ്ക്കുന്നവൻ ആരായാലും െകാലപാതകൻ
ആകുന്നു. യാെതാരു െകാലപാതകെന്റയും
ഉള്ളിൽ നിത്യജീവൻ വസിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 16 ്രകിസ്തു നമുക്കുേവണ്ടി
തെന്റ ്രപാണെന വച്ച െകാടുത്തതിനാൽ നാം
സ്േനഹം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നാമും സേഹാദരന്മാർക്കുേവണ്ടി ്രപാണെന
വച്ച െകാടുേക്കണ്ടതാകുന്നു. 17 എന്നാൽ ഈ
േലാകത്തിെലവസ്തുവകയുള്ളവൻആെരങ്കിലും
തെന്റ സേഹാദരൻ ആവശ്യക്കാരനാെണന്ന്
കണ്ടിട്ട ം, അവെന്റേനെര തെന്റ ഹൃദയം
അടച്ച കളഞ്ഞാൽ ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹം
അവനിൽ എങ്ങെന വസിക്കും? 18 എെന്റ
്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, നാം വാക്കിനാേലാ
നാവിനാേലാ അല്ല, ്രപവൃത്തിയിലും
സത്യത്തിലും തെന്ന സ്േനഹിക്കുക. 19 നാം
സത്യത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ് എന്ന് ഇതിനാൽ
നമുക്ക് അറിയാം; 20 നമ്മുെട ഹൃദയം നെമ്മ
കുറ്റം വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ൈദവം നമ്മുെട
ഹൃദയെത്തക്കാൾ വലിയവനും എല്ലാം
അറിയുന്നവനും ആകുന്നതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
ഹൃദയെത്ത ൈദവസന്നിധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം.
21 ്രപിയമുള്ളവേര, ഹൃദയം നെമ്മ കുററം
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വിധിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നമുക്ക് ൈദവേത്താടു
്രപാഗത്ഭ്യം ഉണ്ട്. 22 അവെന്റ കല്പനകെള നാം
്രപമാണിക്കുകയും അവന് ്രപസാദമുള്ളത്
്രപവൃത്തിക്കുകയും െചയ്കെകാണ്ട് നാം എന്ത്
യാചിച്ചാലും അവനിൽനിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും.
23 അവെന്റ പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ
നേമ്മാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അേന്യാന്യം
സ്േനഹിക്കുകയും േവണം എന്നുള്ളതാണ്
അവെന്റ കല്പന. 24 ൈദവത്തിെന്റ കല്പനകെള
്രപമാണിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിലും ൈദവം
അവനിലും വസിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മിൽ
വസിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ നമുക്ക് തന്ന
ആത്മാവിനാൽതെന്നനാംഅറിയുന്നു.

4
1 ്രപിയമുള്ളവേര,അേനകംകള്ള്രപവാചകന്മാർ
േലാകത്തിേലക്കു പുറെപ്പട്ടിരിക്കുകയാൽ
ഏത് ആത്മാവിെനയും വിശ്വസിക്കാെത,
ആത്മാക്കൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവേയാ
എന്ന് േശാധന െചയ് വിൻ. 2ൈദവാത്മാവിെന
നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനാൽ അറിയാം: േയശു്രകിസ്തു
ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന
ആത്മാെവാെക്കയും ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളത.്
3 േയശുവിെന സ്വീകരിക്കാത്ത യാെതാരു
ആത്മാവും ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതല്ല. അത്
എതിർ്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവ് തെന്ന; അത്
വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ; അത്
ഇേപ്പാൾതെന്ന േലാകത്തിൽ ഉണ്ട്. 4 ്രപിയ
കുഞ്ഞുങ്ങേള,നിങ്ങൾൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ
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ആകുന്നു; എതിർ്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാക്കെള
ജയിച്ച മിരിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളിലുള്ളവൻ
േലാകത്തിൽ ഉള്ളവേനക്കാൾ വലിയവനേല്ലാ.
5 അവർ േലാകത്തിനുള്ളവർ ആകുന്നു,
അതുെകാണ്ട് അവർ േലാകത്തിലുള്ളത്
സംസാരിക്കുന്നു; േലാകം അവെര ്രശദ്ധിക്കുന്നു.
6 ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവരാകുന്നു;
ൈദവെത്ത അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങള െട വാക്ക്
്രശദ്ധിക്കുന്നു. ൈദവത്തിൽനിന്നല്ലാത്തവൻ
ഞങ്ങള െട വാക്ക് ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല. സത്യത്തിെന്റ
ആത്മാവ്ഏത്എന്നുംഅസത്യത്തിെന്റആത്മാവ്
ഏത്എന്നും ഇതിനാൽനമുക്ക്അറിയാം.

ൈദവത്തിെന്റയും നമ്മുെടയുംസ്േനഹം
7 ്രപിയമുള്ളവേര, നാം അേന്യാന്യം
സ്േനഹിക്കുക; കാരണം സ്േനഹം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ.്സ്േനഹിക്കുന്നവെരല്ലാം
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ൈദവെത്ത
അറിയുകയും െചയ്യന്നു. 8 ൈദവം സ്േനഹം
തെന്നയായതിനാൽ, സ്േനഹിക്കാത്തവൻ
ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 9 നാം അവനാൽ
ജീവിേക്കണ്ടതിന,് ൈദവം തെന്റ ഏകജാതനായ
പു്രതെന േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ച എന്നതിനാൽ
ൈദവത്തിന് നേമ്മാടുള്ള സ്േനഹം െവളിെപ്പട്ട .
10 നാം ൈദവെത്ത സ്േനഹിച്ച എന്നതല്ല,
അവൻനെമ്മസ്േനഹിക്കുകയും തെന്റ പു്രതെന
നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തംആകുവാൻ
അയയ്ക്കുകയും െചയ്തു എന്നത് തെന്ന
സാക്ഷാൽ സ്േനഹം. 11 ്രപിയമുള്ളവേര,
ൈദവം നെമ്മ ഇങ്ങെന സ്േനഹിച്ച എങ്കിൽ
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നാമും അേന്യാന്യം സ്േനഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
12 ൈദവെത്ത ആരും ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല.
നാം അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
ൈദവം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു; അവെന്റ
സ്േനഹം നമ്മിൽ തികഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു.
13 അവൻ തെന്റ ആത്മാവിെന നമുക്ക്
തന്നതിനാൽ നാം അവനിലും അവൻ നമ്മിലും
വസിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. 14 പിതാവ്
േലാകരക്ഷിതാവായിട്ട് പു്രതെനഅയച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടും സാക്ഷ്യം പറയുകയും
െചയ്യന്നു. 15 േയശു ൈദവപു്രതൻ എന്ന്
സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ ൈദവവും, അവൻ
ൈദവത്തിലും വസിക്കുന്നു. 16 ഇങ്ങെന
ൈദവത്തിന് നേമ്മാടുള്ള സ്േനഹെത്ത നാം
അറിഞ്ഞും വിശ്വസിച്ച മിരിക്കുന്നു. ൈദവം
സ്േനഹം തെന്ന; സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ
ൈദവത്തിൽ വസിക്കുന്നു; ൈദവം അവനിലും
വസിക്കുന്നു. 17അവൻആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
നാം ഈ േലാകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട,്
ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ൈധര്യം
ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇങ്ങെന
സ്േനഹം നമ്മിൽ തികഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു.
18 സ്േനഹത്തിൽ ഭയമില്ല; ശിക്ഷയിൽ
ഭയം ഉള്ളതിനാൽ തികഞ്ഞ സ്േനഹം
ഭയെത്ത പുറത്താക്കിക്കളയുന്നു; എന്നാൽ
ഭയെപ്പടുന്നവൻ സ്േനഹത്തിൽ തികഞ്ഞവനല്ല.
19ൈദവംആദ്യം നെമ്മസ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് നാം
സ്േനഹിക്കുന്നു. 20 ഒരുവൻ, ‘ഞാൻ ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുകയും, തെന്റ
സേഹാദരെനെവറുക്കുകയുംെചയ്താൽഅവൻ
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നുണയനാകുന്നു. കാരണം, താൻ കണ്ടിട്ട ള്ള
തെന്റ സേഹാദരെന സ്േനഹിക്കാത്തവന്
കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതല്ല. 21ൈദവെത്തസ്േനഹിക്കുന്നവൻ
തെന്റ സേഹാദരെനയും സ്േനഹിേക്കണം
എന്ന ഈ കല്പന നമുക്ക് അവങ്കൽനിന്ന്
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

5
ൈദവപു്രതനിൽ ഉള്ളവിശ്വാസം

1 േയശുവിെന ്രകിസ്തു എന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഏവനും ൈദവത്തിൽനിന്ന്
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനിപ്പിച്ചവെന
സ്േനഹിക്കുന്നവെരല്ലാം അവനാൽ
ജനിച്ചവെനയും സ്േനഹിക്കുന്നു. 2 നാം
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുകയും അവെന്റ
കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുകയും െചയ്യന്നതിനാൽ
ൈദവമക്കെള സ്േനഹിക്കുന്നു എന്ന്
നമുക്ക് അറിയാം. 3 അവെന്റ കല്പനകെള
്രപമാണിക്കുന്നതേല്ലാൈദവേത്താടുള്ളസ്േനഹം;
അവെന്റ കല്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല. 4കാരണം,
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചവെരാെക്കയും
േലാകെത്ത ജയിക്കുന്നു: േലാകെത്ത
ജയിച്ച ജയേമാ നമ്മുെട വിശ്വാസം തെന്ന.
5 എന്നാൽ േയശു ൈദവപു്രതൻ എന്ന്
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അല്ലാെത ആരാകുന്നു
േലാകെത്ത ജയിക്കുന്നവൻ? 6 ജലത്താലും
രക്തത്താലും വന്നവൻ ഇവൻ ആകുന്നു:
േയശു്രകിസ്തു തെന്ന; ജലത്താൽ മാ്രതമല്ല,
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ജലത്താലും രക്തത്താലും തെന്ന. 7ആത്മാവ്
സത്യമായതിനാൽ ആത്മാവും സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു. 8 സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവർ ഉണ്ട:്
ആത്മാവ്, ജലം, രക്തം; ഈ മൂന്നിേന്റയും
സാക്ഷ്യം ഒന്ന് തെന്ന. 9നാം മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം
ൈകെക്കാള്ളന്നു എങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ
സാക്ഷ്യം അതിലും വലിയതാകുന്നു.
എെന്തന്നാൽ,ൈദവത്തിെന്റസാക്ഷ്യേമാ,അവൻ
തെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
തെന്ന. 10 ൈദവപു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്
ഉള്ളിൽ ആ സാക്ഷ്യം ഉണ്ട.് ൈദവെത്ത
വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ൈദവം തെന്റ
പു്രതെനക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം
വിശ്വസിക്കായ്കെകാണ്ട് അവെന
നുണയനാക്കുന്നു. 11 ആ സാക്ഷ്യേമാ,
ൈദവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു; ആ
ജീവൻ അവെന്റ പു്രതനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്
തെന്ന. 12 പു്രതനുള്ളവന് ജീവൻ ഉണ്ട്;
ൈദവപു്രതനില്ലാത്തവന് ജീവൻഇല്ല.
ഉപസംഹാരം

13 ൈദവപു്രതെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 14അവെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
നാം എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ അവൻ
നെമ്മ േകൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
അവനിലുള്ള ൈധര്യമാകുന്നു. 15 നമ്മൾ എന്ത്
േചാദിച്ചാലും അവൻ നെമ്മ േകൾക്കുന്നു
എന്നറിയുന്നുെവങ്കിൽ അവേനാട് േചാദിച്ച
അേപക്ഷകൾനമുക്ക് ലഭിച്ച എന്നുംഅറിയുന്നു.
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16 സേഹാദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം
െചയ്യന്നത്ആെരങ്കിലും കണ്ടാൽ ്രപാർത്ഥിക്കാം;
ൈദവം അവന് ജീവെന െകാടുക്കും;
മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം െചയ്യന്നവർക്ക്
തെന്ന; മരണത്തിനുള്ള പാപം ഉണ്ട;് അവൻ
അതിെനക്കുറിച്ച് അേപക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ
പറയുന്നില്ല. 17എല്ലാഅനീതിയുംപാപംആകുന്നു;
എന്നാൽമരണത്തിനല്ലാത്തപാപവും ഉണ്ട്.

18 ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ
ആരും പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല എന്ന് നാം
അറിയുന്നു; ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചവൻ
അവെന സൂക്ഷിക്കുന്നു; ദുഷ്ടൻ അവെന
െതാടുന്നതുമില്ല. 19നാംൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ
എന്ന് നാംഅറിയുന്നു. സർവ്വേലാകവും ദുഷ്ടെന്റ
അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. 20 ൈദവപു്രതൻ
വന്നു എന്നും സത്യൈദവെത്ത അറിയുവാൻ
നമുക്ക് വിേവകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു;
നാം സത്യൈദവത്തിൽ അവെന്റ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ തെന്ന ആകുന്നു. അവൻ
സത്യൈദവവും നിത്യജീവനും ആകുന്നു.
21 കുഞ്ഞുങ്ങേള, വി്രഗഹങ്ങളിൽനിന്ന്
നിങ്ങെളത്തെന്നസൂക്ഷിക്കുവിൻ.
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