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1 ேயாவான்
ஆச ரியர்

இந்த நருபமானது ஆச ரியர் யார்
என்பது குற ப்ப டப்படவல்ைல. ஆனால்
தருச்சைபயன் வலுவான, சீரான
மற்றும் ஆரம்பகால சான்று, சீஷனாகவும்
அப்ேபாஸ்தலனாகவும் இருந்த ேயாவாைன
குறப்படுக றது (லூக்கா 6:13, 14). இந்த
கடிதங்களில் ேயாவானின் ெபயைரக்
குற ப்ப டாதேபாதலும், அவர்ஆச ரியர் என்று
அவைரக் குற க்கும் மூன்று நரூபணமான
குற ப்புகள் உள்ளன. முதலாவதாக,
இரண்டாவது நூற்றாண்டு எழுத்தாளர்கள்
அவைர ஆச ரியர் எனக் குற ப்ப ட்டனர்.
இரண்டாவதாக, ேயாவான் நற்ெசய்த க்கு
ஒத்த வார்த்ைதகளின் பயன்பாடு மற்றும்
எழுத்து நைட இந்த நருபங்களில் உள்ளன.
மூன்றாவதாக, இேயசுவன் சரீரத்ைத
அவர் கண்டற ந்து, ெதாட்டார் என்று
ஆச ரியர் எழுதனார், இது அப்ேபாஸ்தலன்
என்பதற்கான உண்ைமயாகும் (1 ேயாவான்
1:1-4; 4:14).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்

ஏறக்குைறய க ப 85-95 இைடப்பட்ட
காலகட்டத்தல்எழுதப்பட்டது.
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ேயாவான் தனது வயதான காலத்தல்
ெபரும்பாலான ேநரத்ைத ெசலவ ட்ட
எேபசுவல் அவருைடய வாழ்க்ைகயன்
பற்பகுதயல் ேயாவான் நருபத்ைத
எழுதனார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
1 ேயாவானின் வாசகர்கள் யார் என்பது

இந்தக் கடிதத்தல் ெவளிப்பைடயாக
குற ப்ப டப்படவல்ைல. எனினும்,
வசுவாச களுக்கு ேயாவான் எழுதயதாக
உள்ளடக்கங்கள் சுட்டிக்காட்டுகன்றன (1
ேயாவான் 1:3-4; 2:12-14). இதுபலஇடங்களில்
இருக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதனார்
என்பது சாத்தயம். ெபாதுவாக எல்லா
இடங்களிலும் உள்ள கறஸ்தவர்களுக்கு,
2:1, “என்சறுபள்ைளகள்.”
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
நாம் சந்ேதாஷத்தால் நைறந்து,

பாவத்தலிருந்து வலகும்படி ஐக்கயத்ைத
ெகாண்டுவருவதற்காகவும், இரட்ச ப்பன்
ந ச்சயத்ைதக் ெகாடுப்பதற்காகவும்,
வசுவாச க்கு முழுைமயான இரட்ச ப்பன்
ந ச்சயத்ைதக் ெகாடுப்பதற்காகவும்,
க றஸ்துவுடனான தனிப்பட்ட உறைவ
வசுவாச க்குக் ெகாண்டுவருவதற்காகவும்
ேயாவான் இந்த நருபத்ைத எழுதனார்.
சைபயலிருந்து ப ரிந்து ெசன்றவர்களும்,
சுவ ேசஷத்தன் உண்ைமயலிருந்து
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வலகும்படி மக்கைள வழிநடத்த
வரும்புக றவர்களுமான கள்ளப்
ேபாதகர்களின் காரியத்ைத ேயாவான்
குற ப்பாககூறுகறார்.
ைமயக்கருத்து
ேதவனுடனானஐக்கயம்
ெபாருளடக்கம்
1. அவதாரம் என்பதன் உண்ைமத்துவம் —
1:1-4

2. ஐக்கயம்— 1:5-2:17
3. வஞ்சகத்ைதஅங்கீகரிப்பது— 2:18-27
4. தற்காலத்தன் பரிசுத்த வாழ்வுக்கான
தூண்டுதல்— 2:28-3:10

5. உத்தரவாதம்அடிப்பைடயலானஅன்பு—
3:11-24

6. தவறானஆவகைளபகுத்தற தல்— 4:1-6
7. பரிசுத்தமாகுதலின்முக்கயம்— 4:7-5:21

க றஸ்துவஅன்பன்ெபாருள்
1 ஆரம்பமுதல் இருந்ததும், நாங்கள்

ேகட்டும், எங்களுைடய கண்களினாேல
கண்டதும், நாங்கள் ஏெறடுத்துப் பார்த்ததும்,
எங்களுைடய ைககளினாேல ெதாட்டதுமாக
இருக்க ற ஜீவவார்த்ைதையக்குறத்து
உங்களுக்கு அறவக்க ேறாம். 2அந்த ஜீவன்
ெவளிப்பட்டது; ப தாவனிடத்தல் இருந்ததும்,
எங்களுக்கு ெவளிப்பட்டதுமான ந த்தயமாக
இருக்க ற அந்த ஜீவைன நாங்கள்
பார்த்து, அைதக்குறத்துச் சாட்ச ெகாடுத்து,
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அைத உங்களுக்கு அறவக்க ேறாம்.
3 நீங்களும் எங்கேளாடு ஐக்கயம்
உள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் பார்த்தும்
ேகட்டும் இருக்க றைத உங்களுக்கும்
அறவக்க ேறாம்; எங்களுைடய ஐக்கயம்
ப தாேவாடும் அவருைடய குமாரனாகய
இேயசுக றஸ்துேவாடும் இருக்க றது.
4 உங்களுைடய சந்ேதாஷம் நைறவாக
இருக்கும்படி இைவகைள உங்களுக்கு
எழுதுக ேறாம்.

ெவளிச்சத்தல்நடத்துதல்
5 ேதவன் ஒளியாக இருக்க றார், அவரிடம்

ெகாஞ்சம்கூட இருள் இல்ைல; இது நாங்கள்
அவரிடத்தல்ேகட்டுஉங்களுக்குஅறவக்க ற
ெசய்தயாக இருக்க றது. 6 நாம் அவேராடு
ஐக்கயம் உள்ளவர்கெளன்று ெசால்லியும்,
இருளிேல நடக்க றவர்களாக இருந்தால்,
சத்தயத்தன்படி நடக்காமல் ெபாய்
ெசால்லுகறவர்களாக இருப்ேபாம். 7 அவர்
ஒளியல்இருக்க றதுேபால நாமும் ஒளிய ேல
நடந்தால் ஒருவேராெடாருவர் ஐக்கயம்
உள்ளவர்களாக இருப்ேபாம்; அவருைடய
குமாரனாகய இேயசுக றஸ்துவன் இரத்தம்
எல்லாப் பாவங்கைளயும் நீக்க , நம்ைமச்
சுத்த கரிக்கும். 8 நமக்குப் பாவம் இல்ைல
என்று ெசால்ேவாமானால், நம்ைமநாேம
ஏமாற்ற க்ெகாள்ளுகறவர்களாக
இருப்ேபாம், சத்தயம் நமக்குள்
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இருக்காது. 9 நம்முைடய பாவங்கைள நாம்
அற க்ைகய ட்டால், பாவங்கைள நமக்கு
மன்னித்து எல்லா அநயாயத்ைதயும் நீக்க
நம்ைமச்சுத்த கரிப்பதற்குஅவர்உண்ைமயும்
நீதயும் உள்ளவராக இருக்க றார். 10 நாம்
பாவம் ெசய்யவல்ைல என்ேபாமானால்,
நாம் அவைரப் ெபாய்யராக்குக றவர்களாக
இருப்ேபாம், அவருைடய வார்த்ைத நமக்குள்
இருக்காது.

அத்த யாயம் 2
1 என் பள்ைளகேள, நீங்கள் பாவம்

ெசய்யாதபடிக்கு இைவகைள உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன்; ஒருவன் பாவம் ெசய்தால்
நீத பரராக இருக்க ற இேயசுக றஸ்து
நமக்காகப் ப தாவனிடத்தல் பரிந்து
ேபசுக றவராக இருக்க றார். 2 நம்முைடய
பாவங்கைள நவர்த்த ெசய்க ற
பாவநவாரணபலி அவேர; நம்முைடய
பாவங்கைளமட்டும் அல்ல, முழு உலகத்தன்
பாவங்கைளயும் நவர்த்த ெசய்க ற
பலியாக இருக்க றார். 3 அவருைடய
கட்டைளகைள நாம் கைடப டிக்க றவர்களாக
இருப்ேபாமானால், அவைர
அற ந்தருக்க ேறாம் என்பைத அதனால்
அற ேவாம். 4 அவைர அற ந்தருக்க ேறன்
என்று ெசால்லியும், அவருைடய
கட்டைளகைளக் கைடப்ப டிக்காதவன்
ெபாய்யனாக இருக்க றான், அவனுக்குள்
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சத்தயம்இல்ைல. 5அவருைடயவசனத்ைதக்
கைடப டிக்க றவனிடத்தல் ேதவ அன்பு
உண்ைமயாகேவ பூரணப்பட்டிருக்கும்;
நாம் அவருக்குள் இருக்க ேறாம்
என்பைத அதனாேல அற ந்தருக்க ேறாம்.
6 அவருக்குள் நைலத்தருக்க ேறன் என்று
ெசால்லுகறவன், அவர் நடந்தபடிேய தானும்
நடக்கேவண்டும். 7 சேகாதரர்கேள, நான்
உங்களுக்குப் புதய கட்டைளைய அல்ல,
ஆரம்பமுதல் நீங்கள் ெபற்றருக்க ற பைழய
கட்டைளையேயஎழுதுக ேறன்;அந்தப்பைழய
கட்டைள நீங்கள் ஆரம்பமுதல் ேகட்டிருக்க ற
வசனம்தாேன. 8 ேமலும், நான் புதய
கட்டைளையயும் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன்,
இது அவருக்குள்ளும் உங்களுக்குள்ளும்
உண்ைமயாக இருக்க றது; ஏெனன்றால்,
இருள் நீங்க ப்ேபாக றது, உண்ைமயான
ஒளி இப்ெபாழுது ப ரகாச க்க றது.
9 ஒளிய ேல இருக்க ேறன் என்று
ெசால்லியும் தன் சேகாதரைனப்
பைகக்க றவன் இதுவைரக்கும் இருளிேல
இருக்க றான். 10 தன் சேகாதரனிடத்தல்
அன்புெசலுத்துகறவன் ஒளிய ேல
நைலத்தருக்க றான்; அவனிடத்தல்
தடுமாற்றம் ஒன்றுமில்ைல. 11 தன்
சேகாதரைனப் பைகக்க றவன் இருளிேல
இருந்து இருளிேல நடக்க றான்; இருளானது
அவன் கண்கைளக் குருடாக்கனபடியால்
தான் ேபாகும் இடம் எங்ேகெயன்று
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ெதரியாமல் இருக்க றான். 12 பள்ைளகேள
அவருைடய நாமத்தனிமித்தம் உங்களுைடய
பாவங்கள் மன்னிக்கப் பட்டிருக்க றதனால்
உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். 13 ப தாக்கேள,
ஆரம்பமுதல் இருக்கறவைர நீங்கள்
அறந்தருக்க றதனால் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன். வாலிபர்கேள, சாத்தாைன
நீங்கள் ெஜயத்ததனால் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன். பள்ைளகேள, நீங்கள்
ப தாைவ அறந்தருக்க றதனால்
உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். 14 ப தாக்கேள,
ஆரம்பமுதல் இருக்கறவைர
நீங்கள் அறந்தருக்க றதனால்
உங்களுக்கு எழுதயருக்க ேறன்.
வாலிபர்கேள, நீங்கள் பலவான்களாக
இருக்க றதனாலும், ேதவவசனம் உங்களில்
நைலத்தருக்க றதனாலும், நீங்கள்
சாத்தாைன ெஜயத்ததனாலும், உங்களுக்கு
எழுதயருக்க ேறன்.

உலகத்ைத ேநச க்காதீர்கள்
15 உலகத்ைதயும் உலகத்தல்

உள்ளைவகைளயும் ேநச க்காதீர்கள்;
ஒருவன் உலகத்ைத ேநச த்தால் அவனிடம்
ப தாவன் அன்பு இல்ைல. 16 ஏெனன்றால்,
சரீரத்தன் இச்ைசயும், கண்களின்
இச்ைசயும்,வாழ்க்ைகயன்ெபருைமயுமாகய
உலகத்தல் உள்ளைவகெளல்லாம்
ப தாவனால் உண்டானைவகள்
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அல்ல, அைவகள் உலகத்தனால்
உண்டானைவகள். 17 உலகமும் அதன்
இச்ைசயும் ஒழிந்துேபாகும்; ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படி ெசய்க றவேனா
என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பான்.

அந்த க்க றஸ்துைவக்குறத்த எச்சரிக்ைக
18 பள்ைளகேள, இது கைடச

காலமாக இருக்க றது; அந்த க்க றஸ்து
வருகறாெனன்று நீங்கள் ேகள்வப்பட்டபடி
இப்ெபாழுதும் அேநக அந்த க்க றஸ்துகள்
இருக்கறார்கள்; அதனாேல இது
கைடச க்காலெமன்று அறக ேறாம்.
19அவர்கள்நம்ைமவ ட்டுப்ப ரிந்துேபானார்கள்,
ஆனாலும் அவர்கள் நம்முைடயவர்களாக
இருக்கவல்ைல; நம்முைடயவர்களாக
இருந்தார்களானால் நம்முடேன
நைலத்தருப்பார்கேள; எல்ேலாரும்
நம்முைடயவர்கள் இல்ைல என்று
ெவளிப்படுத்துவதற்காகேவப ரிந்துேபானார்கள்.
20 நீங்கள் பரிசுத்தராேல அப ேஷகம் ெபற்று
எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருக்க றீர்கள்.
21 சத்தயத்ைத நீங்கள் அறயாததனால்
அல்ல, நீங்கள் சத்தயத்ைத
அற ந்தருக்க றதனாலும், சத்தயத்தனால்
ஒரு ெபாய்யும் உண்டாகாது என்பைத
நீங்கள் அறந்தருக்க றதனாலும்,
உங்களுக்கு எழுதயருக்க ேறன்.
22 இேயசுைவக் கறஸ்து இல்ைல என்று
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மறுதலிக்கறவேனதவ ர ேவறு யார்
ெபாய்யன்? ப தாைவயும் குமாரைனயும்
மறுதலிக்கறவேன அந்த க்க றஸ்து.
23 குமாரைன மறுதலிக்கறவன்
பதாைவ உைடயவனல்ல, குமாரைன
அறக்ைகயடுகறவன் பதாைவயும்
உைடயவனாக இருக்க றான். 24 ஆகேவ,
ஆரம்பமுதல் நீங்கள் ேகள்வப்பட்டது
உங்களில் நைலத்தருக்கட்டும்;
ஆரம்பமுதல் நீங்கள் ேகள்வப்பட்டது
உங்களில் நைலத்தருந்தால்,
நீங்கள் குமாரனிலும் ப தாவலும்
நைலத்தருப்பீர்கள். 25 ந த்தயஜீவைன
ெகாடுப்ேபன் என்பேத அவர் நமக்குச்
ெசய்த வாக்குத்தத்தம். 26 உங்கைள
ஏமாற்றுகறவர்கைளக்குறத்து இைவகைள
உங்களுக்கு எழுதயருக்க ேறன். 27 நீங்கள்
அவராேல ெபற்ற அப ேஷகம் உங்களில்
நைலத்தருக்க றது, ஒருவரும் உங்களுக்குப்
ேபாத க்கேவண்டியதல்ைல; அந்த
அப ேஷகம் எல்லாவற்ைறயும்குறத்து
உங்களுக்குப் ேபாத க்க றது; அது
சத்தயமாக இருக்க றது, ெபாய்யல்ல, அது
உங்களுக்குப் ேபாத த்தபடிேய அவரில்
நைலத்தருப்பீர்களாக.

ேதவனுைடயபள்ைளகள்
28 இப்படியருக்க, பள்ைளகேள,

அவர் ெவளிப்படும்ேபாது நாம்
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ைதரியமுள்ளவர்களாக இருப்பதற்காகவும்
அவர்வரும்ேபாதுநாம்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல்
இருக்கவும் அவரில் நைலத்தருப்ேபாம்.
29 அவர் நீதயுள்ளவராக இருக்க றாெரன்று
உங்களுக்குத் ெதரிந்தருப்பதனால்,
நீதையச் ெசய்க றவன் எவனும் அவரில்
ப றந்தவெனன்றுஅறந்தருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
1 நாம் ேதவனுைடய பள்ைளகள் என்று

அைழக்கப்படுவதனாேல ப தாவானவர்
நமக்குப்பாராட்டினஅன்புஎவ்வளவுெபரியது
என்று உணர்ந்து பாருங்கள்; உலகம்
அவைர அறயாதபடியனாேல நம்ைமயும்
அறயவல்ைல. 2 ப ரியமானவர்கேள,
இப்ெபாழுது ேதவனுைடய பள்ைளகளாக
இருக்க ேறாம், இனி எவ்வதமாக இருப்ேபாம்
என்று இன்னும் ெவளிப்படவல்ைல;
ஆனாலும் அவர் ெவளிப்படும்ேபாது
அவர் இருக்க ற ப ரகாரமாகேவ
நாம் அவைரக் காண்பதனால்,
அவருைடய சாயலாக இருப்ேபாம் என்று
அறந்தருக்க ேறாம். 3 அவர்ேமல்
இப்படிப்பட்ட நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றவன்
எவனும், அவர் சுத்தமுள்ளவராக
இருக்க றதுேபால, தன்ைனயும்
சுத்த கரித்துக்ெகாள்ளுகறான். 4 பாவம்
ெசய்க ற எவனும் நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீறுகறான்; நயாயப்ப ரமாணத்ைத
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மீறுகறேத பாவம். 5 அவர்
நம்முைடய பாவங்கைளச் சுமந்து
தீர்க்க ெவளிப்பட்டாெரன்று அறவீர்கள்;
அவரிடத்தல் பாவம் இல்ைல. 6 அவரில்
நைலத்தருக்க ற எவனும் பாவம்
ெசய்க றதல்ைல; பாவம் ெசய்க ற எவனும்
அவைரக் காணவும் இல்ைல, அவைர
அறயவும் இல்ைல. 7 பள்ைளகேள, நீங்கள்
ஒருவராலும் ஏமாற்றப்படாமலிருங்கள்;
நீதையச் ெசய்க றவன்அவர் நீதயுள்ளவராக
இருக்க றதுேபாலத் தானும் நீதயுள்ளவனாக
இருக்க றான். 8 பாவம் ெசய்க றவன்
ப சாசனால் உண்டாயருக்க றான்;
ஏெனன்றால், ப சாசானவன் ஆரம்பமுதல்
பாவம் ெசய்க றான், ப சாசனுைடய
ெசயல்கைள அழிப்பதற்காக ேதவனுைடய
குமாரன் ெவளிப்பட்டார். 9 ேதவனால்
ப றந்த எவனும் பாவம் ெசய்யமாட்டன்,
ஏெனன்றால், அவருைடய வத்து
அவனுக்குள் நைலத்தருக்க றது; அவன்
ேதவனால் ப றந்தபடியனால் பாவம்
ெசய்யமாட்டான். 10இதனாேல ேதவனுைடய
பள்ைளகள் யாெரன்றும், ப சாசன்
பள்ைளகள் யாெரன்றும் ெவளிப்படும்;
நீதையச் ெசய்யாமலும் தன் சேகாதரனில்
அன்புகூராமலும் இருக்கற எவனும்
ேதவனால்உண்டானவன்இல்ைல.

ஒருவைரெயாருவர் ேநச யுங்கள்
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11 நாம் ஒருவைரெயாருவர்
ேநச க்கேவண்டும் என்பேத நீங்கள்
ஆரம்பமுதல் ேகள்வப்பட்ட ெசய்தயாக
இருக்க றது. 12 சாத்தானால் உண்டாயருந்து
தன் சேகாதரைனக் ெகாைலெசய்த
காயீைனப்ேபால இருக்கேவண்டாம்;
அவன் எதனிமித்தம் அவைனக்
ெகாைலெசய்தான்? தன் ெசய்ைககள்
ெபால்லாதைவகளும், தன் சேகாதரனுைடய
ெசய்ைககள் நீத உள்ளைவகளுமாக
இருந்ததனிமித்தம்தாேன. 13 என்
சேகாதர்கேள, உலகம் உங்கைளப்
பைகத்தால் ஆச்சரியப்படாமலிருங்கள்.
14 நாம் சேகாதரர்களிடம் அன்பு
ெசலுத்துகறபடியால், மரணத்ைதவ ட்டு
வலக ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்க ேறாம் என்று
அறந்தருக்க ேறாம்; சேகாதரனிடத்தல்
அன்புகூராதவன் மரணத்த ேல
நைலெபற்றருக்க றான். 15 தன்
சேகாதரைனப் பைகக்க ற எவனும் மனித
ெகாைலபாதகனாக இருக்க றான்; மனித
ெகாைலபாதகன் எவேனா அவனுக்குள்
நத்தயஜீவன் நைலத்தருக்காது என்று
அறவீர்கள். 16 அவர் தம்முைடய ஜீவைன
நமக்காகக் ெகாடுத்ததனாேல அன்பு
இன்னெதன்று அறந்தருக்க ேறாம்; நாமும்
சேகாதரர்களுக்காக ஜீவைனக் ெகாடுக்கக்
கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம். 17 ஒருவன்
இந்த உலகத்தன் ெசல்வம் உைடயவனாக
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இருந்து, தன் சேகாதரனுக்கு வறுைம
உண்ெடன்று அறந்து, தன் இருதயத்ைத
அவனுக்கு அைடத்துக்ெகாண்டால்,
அவனுக்குள் ேதவஅன்பு நைலெபறுகறது
எப்படி? 18 என் பள்ைளகேள,
வசனத்தனாலும் ேபச்சனாலுமல்ல,
ெசயல்களினாலும் உண்ைமயனாலும்
அன்பு ெசலுத்துேவாம். 19 இதனாேல நாம்
நம்ைமச் சத்தயத்த ற்குரியவர்கள் என்று
அறந்து, நம்முைடய இருதயத்ைத அவருக்கு
முன்பாக ந ச்சயப்படுத்த க்ெகாள்ளலாம்.
20 நம்முைடய இருதயேம நம்ைமக்
குற்றவாளிகளாகத் தீர்க்குமானால்,
ேதவன் நம்முைடய இருதயத்தலும்
ெபரியவராக இருந்து எல்லாவற்ைறயும்
அற ந்தருக்க றார். 21 ப ரியமானவர்கேள,
நம்முைடய இருதயம் நம்ைமக்
குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்காமலிருந்தால்,
நாம் ேதவனிடத்தல் நம்ப க்ைகக்
ெகாண்டிருந்து, 22அவருைடய கட்டைளகைள
நாம் கைடப டித்து அவருக்கு முன்பாகப்
ப ரியமானைவகைளச் ெசய்க றபடியனால்
நாம் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகறது எதுேவா
அைத அவராேல ெபற்றுக்ெகாள்ளுக ேறாம்.
23 நாம் அவருைடய குமாரனாகய
இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தன்ேமல்
வசுவாசமாக இருந்து, அவர் நமக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக
இருக்கேவண்டுெமன்பேத அவருைடய
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கட்டைளயாக இருக்க றது. 24 அவருைடய
கட்டைளகைளக் கைடப்ப டிக்க றவன்
அவரில் நைலத்தருக்க றான், அவரும்
அவனில் நைலத்தருக்க றார்; அவர்
நம்மில் நைலத்தருக்க றைத அவர்
நமக்குத் தந்தருளின ஆவயானவராேல
அற ந்தருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 4
ஆவகைளச் ேசாத த்தறயுங்கள்

1 ப ரியமானவர்கேள, உலகத்தல்
அேநக கள்ளத்தீர்க்கதரிச கள்
ேதான்றயருப்பதனால், நீங்கள் எல்லா
ஆவகைளயும் நம்பாமல், அந்த ஆவகள்
ேதவனால் உண்டானைவகேளா என்று
ேசாத த்துப்பாருங்கள். 2 ேதவ ஆவைய
நீங்கள் எதனாேல அறயலாம் என்றால்:
சரீரத்தல் வந்த இேயசுக றஸ்துைவ
அறக்ைக ெசய்க ற எந்த ஆவயும்
ேதவனால் உண்டாயருக்க றது. 3 சரீரத்தல்
வந்த இேயசுக றஸ்துைவ அறக்ைக
ெசய்யாத எந்த ஆவயும் ேதவனால்
உண்டானதல்ல; வருெமன்று நீங்கள்
ேகள்வப்பட்ட அந்த க்க றஸ்துவனுைடய
ஆவ அதுேவ, அது இப்ெபாழுதும்
உலகத்தல் இருக்கறது. 4 பள்ைளகேள,
நீங்கள் ேதவனால் உண்டாயருந்து,
அவர்கைள ெவன்றீர்கள்; ஏெனன்றால்,
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உலகத்தல் இருக்கறவைனவட
உங்களுக்குள் இருக்கறவர் ெபரியவர்.
5 அவர்கள் உலகத்த ற்குரியவர்கள்,
ஆகேவ, உலகத்த ற்குரியைவகைளப்
ேபசுக றார்கள், உலகமும் அவர்களுக்குச்
ெசவெகாடுக்கும். 6 நாங்கள் ேதவனால்
உண்டானவர்கள்; ேதவைன அறந்தவன்
எங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க றான்;
ேதவனால் உண்டாகாதவன் எங்களுக்குச்
ெசவெகாடுக்க றதல்ைல; இதனாேல
சத்தய ஆவ எதுெவன்றும் ஏமாற்றும் ஆவ
எதுெவன்றும்அறந்தருக்க ேறாம்.

ேதவனுைடயஅன்பும், நம்முைடயஅன்பும்
7 ப ரியமானவர்கேள, ஒருவரிெலாருவர்

அன்பாக இருப்ேபாம்; ஏெனன்றால், அன்பு
ேதவனால் உண்டாயருக்க றது; அன்புள்ள
எவனும் ேதவனால் ப றந்து, அவைர
அற ந்தருக்க றான். 8 அன்பல்லாதவன்
ேதவைன அறயான்; ேதவன் அன்பாகேவ
இருக்க றார். 9 தம்முைடய ஒேரேபறான
குமாரனாேல நாம் பைழக்கும்படிக்கு
ேதவன் அவைர இந்த உலகத்த ற்கு
அனுப்பனதனால் ேதவன் நம்ேமல்
ைவத்த அன்பு ெவளிப்பட்டது. 10 நாம்
ேதவனிடத்தல் அன்புகூர்ந்ததனால்
அல்ல, அவர் நம்மிடத்தல் அன்புகூர்ந்து,
நம்முைடய பாவங்கைள நவர்த்த ெசய்க ற
பாவநவாரணபலியாகத் தம்முைடய
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குமாரைன அனுப்பனதனாேல அன்பு
உண்டாயருக்க றது. 11 ப ரியமானவர்கேள,
ேதவன் இவ்வதமாக நம்மிடத்தல்
அன்புகூர்ந்தருக்க, நாமும் ஒருவரிெலாருவர்
அன்புகூரக் கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம்.
12 ேதவைன ஒருவரும் ஒருேபாதும்
கண்டதல்ைல; நாம் ஒருவரிெலாருவர்
அன்புகூர்ந்தால் ேதவன் நமக்குள்
நைலத்தருக்க றார்; அவருைடய அன்பும்
நமக்குள் பூரணப்படும். 13 அவர் தம்முைடய
ஆவயானவைர நமக்குக் ெகாடுத்ததனாேல
நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும்
நைலத்தருக்க றைத அற ந்தருக்க ேறாம்.
14ப தாவானவர்குமாரைனஉலகஇரட்சகராக
அனுப்பனாெரன்று நாங்கள் பார்த்து
சாட்ச யடுக ேறாம். 15 இேயசுவானவர்
ேதவனுைடய குமாரெனன்று
அறக்ைகெசய்க றவன் எவேனா அவனில்
ேதவன் நைலத்தருக்க றார், அவனும்
ேதவனில் நைலத்தருக்க றான். 16 ேதவன்
நம்ேமல் ைவத்தருக்க ற அன்ைப நாம்
அற ந்து வசுவாச த்தருக்க ேறாம்.
ேதவன் அன்பாகேவ இருக்க றார்;
அன்பல் நைலத்தருக்க றவன்
ேதவனில் நைலத்தருக்க றான்,
ேதவனும் அவனில் நைலத்தருக்க றார்.
17 நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல நமக்கு
ைதரியம் உண்டாயருக்கத்தக்கதாக
அன்பு நம்மிடத்தல் பூரணப்படுகறது;
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ஏெனன்றால், அவர் இருக்க றப ரகாரமாக
நாமும் இந்த உலகத்தல் இருக்க ேறாம்.
18 அன்ப ேல பயமில்ைல; பூரண அன்பு
பயத்ைத ெவளிேய தள்ளும்; பயமானது
ேவதைனயுள்ளது, பயப்படுக றவன்
அன்பல் பூரணப்பட்டவன் இல்ைல.
19 அவர் முதலாவது நம்மிடத்தல் அன்பு
கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தல் அன்பு
ெசலுத்துக ேறாம். 20 ேதவனிடத்தல் அன்பு
கூருக ேறெனன்று ஒருவன் ெசால்லியும்,
தன் சேகாதரைனப் பைகத்தால், அவன்
ெபாய்யன்; தான் கண்ட சேகாதரனிடத்தல்
அன்பு கூராமலிருக்கறவன், தான் காணாத
ேதவனிடத்தல் எப்படி அன்பு ெசலுத்துவான்?
21ேதவனிடத்தல்அன்புெசலுத்துகறவன்தன்
சேகாதரனிடத்தலும்அன்புகூரேவண்டுெமன்கற
இந்தக் கட்டைளைய அவராேல
ெபற்றருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 5
ேதவகுமாரன்ேமலுள்ளவசுவாசம்

1 இேயசுவானவேர க றஸ்து என்று
வசுவாச க்க ற எவனும் ேதவனால்
ப றந்தருக்க றான்; ப றக்கச்ெசய்தவரிடம்
அன்பு ெசலுத்துகற எவனும்
அவரால் ப றந்தவனிடமும் அன்பு
ெசலுத்துகறான். 2 நாம் ேதவனிடத்தல்
அன்புெசலுத்த அவருைடய கட்டைளகைளக்
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கைடப்ப டிக்கும்ேபாது, ேதவனுைடய
பள்ைளகளிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துக ேறாம்
என்று அறந்துெகாள்ளுக ேறாம்.
3 ேதவனிடத்தல் அன் புகூறுவது
என்பது அவருைடய கட்டைளகைளக்
கைடப டிப்பேத ஆகும்; அவருைடய
கட்டைளகள் பாரமானைவகளும்
இல்ைல. 4 ேதவனால் ப றப்பெதல்லாம்
உலகத்ைத ெஜயக்கும்; நம்முைடய
வசுவாசேம உலகத்ைத ேமற்ெகாள்ளும்
ெஜயம். 5 இேயசுவானவர் ேதவனுைடய
குமாரெனன்று வசுவாச க்க றவைனத்தவ ர
உலகத்ைத ெஜயக்க றவன் யார்?
6 இேயசுக றஸ்துவாகய இவேர
தண்ணீரினாலும் இரத்தத்தனாலும்
வந்தவர்; தண்ணீரினாேல மாத்த ரமல்ல,
தண்ணீரினாலும்இரத்தத்தனாலும்வந்தவர்.
ஆவயானவர் சத்தயமாக இருப்பதனால்,
ஆவயானவேர சாட்ச ெகாடுக்க றவர்.
7 பரேலாகத்த ேல சாட்ச யடுக றவர்கள்
மூவர், ப தா, வார்த்ைத, பரிசுத்த
ஆவயானவர் என்பவர்கேள, இந்த
மூவரும் ஒன்றாக இருக்க றார்கள்;
8 பூேலாகத்த ேல சாட்ச யடுக றைவகள்
மூன்று, ஆவ , தண்ணீர், இரத்தம்
என்பைவகேள, இம்மூன்றும்
ஒருைமப்பட்டிருக்க றது. 9நாம் மனிதனுைடய
சாட்சைய ஏற்றுக்ெகாள்க ேறாம்.
அைதவ ட ேதவனுைடய சாட்ச
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ேமன்ைமயாக இருக்க றது; ேதவன் தமது
குமாரைனக்குறத்துக் ெகாடுத்த சாட்ச
இதுேவ. 10 ேதவனுைடய குமாரனிடத்தல்
வசுவாசமாக இருக்க றவன் அந்தச்
சாட்சையத் தனக்குள்ேள ெபற்றருக்க றான்;
ேதவைன வசுவாச க்காதவேனா, ேதவன்
தம்முைடய குமாரைனக்குறத்துக் ெகாடுத்த
சாட்சைய வசுவாச க்காததனால், அவைரப்
ெபாய்யராக்குக றான். 11 ேதவன் நமக்கு
ந த்தயஜீவைனத் ெகாடுத்தருக்க றார்,
அந்த ஜீவன் அவருைடய குமாரனில்
இருக்க றெதன்பேத அந்தச் சாட்ச ஆகும்.
12 குமாரைன உைடயவன் ஜீவைன
உைடயவன், ேதவனுைடய குமாரன்
இல்லாதவன்ஜீவன்இல்லாதவன்.

கருத்துக்கைளநைறவுெசய்தல்
13 உங்களுக்கு ந த்தயஜீவன்

உண்ெடன்று நீங்கள் அறயவும்,
ேதவகுமாரனுைடய நாமத்தன்ேமல்
நீங்கள் வசுவாசமாக இருக்கவும்,
ேதவகுமாரனுைடய நாமத்தன்ேமல்
வசுவாசமாக இருக்க ற உங்களுக்கு
இைவகைள எழுதயருக்க ேறன். 14 நாம்
எைதயாவது அவருைடய வருப்பத்தன்படி
ேகட்டால், அவர் நமக்குச் ெசவெகாடுக்க றார்
என்பேத அவைரப்பற்ற நாம் அற ந்தருக்க ற
நம்ப க்ைக. 15 நாம் எைதக்ேகட்டாலும்,
அவர் நமக்குச் ெசவெகாடுக்க றார்



1 ேயாவான்அத்தயாயம் 5:16 xx 1 ேயாவான்அத்தயாயம் 5:20

என்று நாம் அற ந்தருந்ேதாமானால்,
அவரிடத்தல் நாம் ேகட்டைவகைளப்
ெபற்றுக்ெகாண்ேடாெமன்றும்
அறந்தருக்க ேறாம். 16 மரணத்தற்குரியதாக
இல்லாத பாவத்ைதத் தன் சேகாதரன்
ெசய்வைத ஒருவன் பார்த்தால், அவன்
ெஜபம் ெசய்யேவண்டும், அப்ெபாழுது
அவனுக்கு ஜீவைனக் ெகாடுப்பார்;
யாருக்ெகன்றால், மரணத்தற்குரியதாக
இல்லாத பாவத்ைதச் ெசய்தவர்களுக்ேக;
மரணத்தற்குரியதான பாவமும் உண்டு,
அைதக்குறத்து ெஜபம்ெசய்ய நான்
ெசால்வதல்ைல. 17 அநீத எல்லாம்
பாவம்தான்;என்றாலும்மரணத்தற்குரியதாக
இல்லாத பாவமும் உண்டு. 18 ேதவனால்
ப றந்தஎவனும்பாவம்ெசய்யமாட்டான்என்று
அறந்தருக்க ேறாம்;ேதவனால்ப றந்தவைன
ேதவன் தீைமயலிருந்து காக்க றார்,
சாத்தான் அவைனத் ெதாடமாட்டான்.
19 நாம் ேதவனால் உண்டாயருக்க ேறாம்
என்றும், உலகம் முழுவதும் சாத்தானுக்குள்
இருக்கறது என்றும் அறந்தருக்க ேறாம்.
20 அன்றயும், நாம் சத்தயமுள்ளவைர
அற ந்துெகாள்வதற்கு ேதவனுைடய
குமாரன் வந்து நமக்கு புத்தையக்
ெகாடுத்தருக்க றார் என்றும் அற ேவாம்;
அவருைடய குமாரனாகய இேயசுக றஸ்து
என்னப்பட்ட சத்தயமுள்ளவருக்குள்ளும்
இருக்க ேறாம்; இவேர ெமய்யான
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ேதவனும் ந த்தயஜீவனுமாக இருக்க றார்.
21 பள்ைளகேள, நீங்கள் வக்க ரகங்களுக்கு
வலக , உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்வீர்களாக.
ஆெமன்.
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