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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ಈ ಲೋಕವು ಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ
ಇದ್ದ ಜೀವ ಾಕ್ಯದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ:
ಅದನು್ನ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆವು; ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದೆವು, ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ
ಗಮನಿಸಿದೆವು, ಕೈಗಳಿಂದಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿದೆವು. 2ಆಜೀವವುನಮಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು. ಾವು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ
ಹೇಳ ಬಲೆ್ಲವು. ಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಜೀವದ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ಅದು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಾದ ಜೀವ. ದೇವರು
ಈ ಜೀವವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 3 ಾವು ನೋಡಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಕೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು
ನಮ್ಮ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಅಪೇ . ನಮ್ಮ ಈ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ
ಮತು್ತ ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಗಡವಿರುವಂಥದು್ದ.
4 ನಮ್ಮ* ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಲೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ

5 ಾವು ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಾತೆರ್ ಏನೆಂದರೆ,
ದೇವರು ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನಲಿ್ಲ ಅಂಧ ಾರವಿಲ್ಲ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು
ಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದಂ ಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
7 ದೇವರು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೂ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ

* 1:4: ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಥ ಾ ನೀವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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ಜೀವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಸ್ಪರ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಮತು್ತ ದೇವರಮಗ ಾದಯೇಸುವಿನರಕ್ತವು
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುತ್ತದೆ.

8 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ
ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

9ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರೆ, ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ
ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ. 10 ಾವು ಾಪ ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರನೆ್ನೕ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

2
ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕ

1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡದಿರಲೆಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾ ಾದರೂ
ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾ್ದನೆ. ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವ ಆತನು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 2 ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆಗೂಯೇಸುವೇ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
3 ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ

ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಖಚಿತ ಾಗುತ್ತದೆ.
4 “ದೇವರನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು” ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ದೇವರ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ. ಾವು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6 ದೇವರಲಿ್ಲ
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ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವನು,ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಜೀವಿಸಬೇಕು.
ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ

7 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹೀತರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ದಲಿಂದಲೂ ಈ ಆ ಯು ನಿಮಗಿತು್ತ. ನೀವು
ಈ ಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುವ ಾಕ್ಯವೇ ಈ ಆ ಾಗಿದೆ. 8 ಆದರೆ
ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಆ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಅದರ ಸತ್ಯತೆಯನು್ನ
ನೀವು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಾಣಬಹುದು.
ಕತ್ತಲೆಯು ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಈ ಾಗಲೇ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದೆ.

9 “ ಾನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿನೂ್ನ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
10 ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥದೆ್ದೕನೂ ಅವನಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು
ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಅವನಿಗೆ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಧ ಾರವುಅವನನು್ನ ಕುರುಡನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.

12 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

13 ತಂದೆಗಳೇ, ಆದಿಯಿಂದ ಇರು ಾತನನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಯುವಕರೇ, ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ



1 ೕ ಾನ 2:14 iv 1 ೕ ಾನ 2:19

ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
14ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ

ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ತಂದೆಗಳೇ, ಆದಿಯಿಂದ ಇರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ

ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಯುವಕರೇ, ನೀವು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ,

ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವುದರಿಂದ
ಮತು್ತ ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ

ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

15 ಈ ಲೋಕವ ಾ್ನಗಲಿ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನಿಗೆ
ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ನಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ತಣಿಸಲು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಾಯರ್ಗಳು, ಾವು ನೋಡುವ
ಾಪಪೂರಿತ ಾದದ್ದನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಚಿ್ಛಸುವುದು, ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೇ ದುರಹಂ ಾರಪಡುವುದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ

ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. 17 ಈ ಲೋಕವು ಮತು್ತ ಜನರು
ಬಯಸುವಂಥವುಗಳು ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುವವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
18 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ! ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರ

ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳು
ಈ ಾಗಲೇ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 19 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು.
ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
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ನಮ್ಮವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನು (ದೇವರು ಅಥ ಾ ಕಿ್ರಸ್ತನು)
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವರವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ಾನು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು? ನೀವು
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಬರೆಯಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸತ್ಯದಿಂದ ಾವ ಸುಳೂ್ಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವವನು ಾರು? ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವವನೇ ಸುಳು್ಳ ಾರ. ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವೈರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ (ದೇವರು), ಆತನ
ಮಗನ ಾ್ನಗಲಿ (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಮಗನನು್ನ ನಂಬದೆ
ಇರುವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.

24 ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿರುವ ಬೋಧನೆಯನೆ್ನೕ
ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು
ಮಗನಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನವೇ ಈ ನಿತ್ಯಜೀವ.

26 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೆಳೆಯುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 27 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮಗೆ
ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ಅದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾವ ಉಪದೇಶಕರ ಅಗತ್ಯವೂ
ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವರವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜ ಾದುದು, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ
ಉಪದೇಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ.
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28 ೌದು, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋಣ. ಾವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಳಿ
ಬರುವ ದಿನದಂದು ಾವು ಭಯಪಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ; ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಾಚಿಕೆಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
29 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

3
ಾವು ದೇವರಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ

1 ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು! ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು
ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂದೇವರಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನ ಾದರೋ ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
2 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಈಗ ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು
ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವೆವೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗಿನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಳಿ ಬಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಾವು
ಆತನಂ ಾಗುವೆವು. ಾವು ಆತನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ ನೋಡುವೆವು.
3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಈ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

4 ಾಪ ಾಡುವವನು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ೌದು, ಾಪ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ.
5 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸಲು ಬಂದನೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತನಲಿ್ಲ ಾಪವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
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ಾಪವನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಆತನನು್ನ ಎಂದೂ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ ಮತು್ತ ಎಂದೂ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ.

7 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ಎಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನಂತೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. 8 ಸೈ ಾನನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ

ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸೈ ಾನನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದನು.
9 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಾಪಗಳಲಿ್ಲ

ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಹೊಸ
ಜೀವವು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದ ಾರಣ ಾಪದಲೆ್ಲೕಮುಂದುವರಿಯಲುಅವನಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
10ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂಬುದನೂ್ನ ಸೈ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂಬುದನೂ್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ
ಾಡದಿರುವ ಜನರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವವನು ದೇವರಮಗನಲ್ಲ.

ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು
11 ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನೀವು

ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯ. 12 ನೀವು ಾಯಿನನಂತಿರಬೇಡಿ.
ಅವನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ
(ಹೇಬೆಲ)ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನುತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದದೆ್ದೕಕೆ?
ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೂ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೂ
ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ.

13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ನಿಮ್ನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳ್ಳದಿರಿ. 14 ಾವು ಮರಣವನು್ನ
( ಾಪಗಳನು್ನ) ತೊರೆದು ಜೀವಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ
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ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ
ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇನೂ್ನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 15 ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವ ಕೊಲೆ ಾರನಲಿ್ಲಯೂ ನಿತ್ಯಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
16 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಜ ಾದ

ಪಿ್ರೕತಿಯೆಂದರೇನೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಾದವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾವೂ
ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 17 ಈ ಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಾವ ಾದರೂ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ,
ಅವನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನೇಕೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ

ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 18 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಕೇವಲ
ಶಬ್ಧಗಳಲಿ್ಲಮತು್ತ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಜ ಾದ
ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಮ್ಮ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕು.

19-20 ಾವು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದನು್ನ ಈ
ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಯು
ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಾವು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಗಿಂತ
ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವನು. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

21 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಬರಲು
ಾಧ್ಯ. 22 ಮತು್ತ ಾವು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವವುಗಳನು್ನ ದೇವರು
ನಮಗೆ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
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ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ಆತನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 23 ದೇವರ ಆ
ಏನೆಂದರೆ ಆತನ ಮಗ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. 24 ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು
ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದದೆ? ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ.

4
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ೕ ಾನನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಈಗ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆತ್ಮವನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮಗಳು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವುಗಳೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ದೇವ ಾತ್ಮವನು್ನ ನೀವು
ಇದೇ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ. “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ
ಬಂದಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ
ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ. 3ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳದ
ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ.
ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಬರು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಈ ಾಗಲೇ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

4 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಅವರನು್ನ (ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು) ಸೋಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರು ಾತನು (ದೇವರು) ಈ ಲೋಕದ ಜನರಲಿ್ಲರುವವನಿಗಿಂತ
(ಸೈ ಾನ) ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5ಆ ಜನರು (ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು) ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವೂ
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಲೋಕವು
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ಕೇಳುತ್ತದೆ. 6 ಾ ಾದರೋ ದೇವರಿಂದ ಬಂದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲ ಜನರು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದಿಲ್ಲದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾವುದು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ, ಾವುದು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ
ಎಂಬುದನು್ನ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ
7 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ದೇವರಿಂದ
ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 8 ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವವನು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ. 9 ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ
ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 10 ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ
ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ. ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ ನಿಜ ಾದ
ಪಿ್ರೕತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಾಪ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

11 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಹೀಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು! ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.
12 ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ.
ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದಮಟ್ಟವನು್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

13 ಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ
ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
14 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಲೋಕರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು್ನ
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ಾವು ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಅದನೆ್ನೕ. 15 “ಯೇಸುವೇ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವನು
ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. 16ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಆ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ. ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ

ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರೂ ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಹೀಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡುವ ದಿನದಂದು ಾವು ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಈಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾವು ಆತನಂತೆಯೇ (ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಥ ಾ ದೇವರು) ಇರುವುದರಿಂದ
ಾವು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. 18ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಲಿ್ಲರುವುದೋ
ಅಲಿ್ಲ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪರಿಪೂಣರ್ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಭಯವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುತ್ತದೆ. ದೇವರ ದಂಡನೆಯೇ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂಥದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಭಯವಿರುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿಲ್ಲ.

19 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ದಲು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು
ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 20 “ ಾನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ
ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ! 21 ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರು
ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆ ಾಗಿದೆ.

5
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ದೇವರಮಕ್ಕಳು ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವರು
1ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 2 ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ಾವು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಮತು್ತ ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ
ಆ ಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. 3 ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದು. ದೇವರ ಆ ಗಳು
ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. 4 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲು್ಲವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವವನು
ಾರು? ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಾತ್ರ ಜಯಗಳಿಸು ಾ್ತನೆ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು
6ಬಂ ಾತನೇಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು. ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ

ರಕ್ತದಿಂದ ಬಂದನು. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸುವಿನ
ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲುಮೂರು ಾ ಗಳಿವೆ: 8ಆತ್ಮ, ನೀರುಮತು್ತ ರಕ್ತ.
ಈಮೂರು ಾ ಗಳ ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಒಂದೇ.

9 ಜನರು ಾ ಹೇಳಿ ಾಗ ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ
ಾ ಯುಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ವಿಶೇಷ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಮಗನ
ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವೇ ಆತನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಾ ಾಗಿದೆ.
10 ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವವನು ದೇವರಿಂದ ಾ ೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾ್ತನೆ. ದೇವರನು್ನ ನಂಬದೆ ಇರುವವನು,
ದೇವರನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ
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ಮಗನಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆಹೇಳಿದುದನು್ನ ಅವನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 11ನಮಗೆ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಾನು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು.
ಈ ನಿತ್ಯಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲಿ್ಲದೆ. (ಯೇಸು) 12 ಾವನಲಿ್ಲ ಆ
ಮಗನಿರು ಾ್ತನೋಅವನಲಿ್ಲ ಆಜೀವವಿದೆ. ಆದರೆ ಾವನಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಮಗನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.

ಈಗ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವಿದೆ
13 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ನಿಮಗೆ ಾನು

ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವಿದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ ಾನು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
14 ಾವು ಾವ ಸಂದೇಹಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ (ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ) ನಮಗೆ ಬೇ ಾದವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 15 ಾವು
ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆತನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆತನು ನಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

16ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿಅಥ ಾಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ಾಪ
ಾಡುವುದನು್ನ (ನಿತ್ಯ ಾದ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಾಪವನ್ನಲ್ಲ) ಕಂಡ

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಆ ಸಹೋದರನಿ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಆ ಸಹೋದರಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಥ ಾ
ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾಶ್ವತ ಾದ
ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸದಿರುವ ಾಪವನು್ನ ಾಡುವವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಾಪವಿದೆ. ಈ ಾಪ
ಾಡುವವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 17ನೀತಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾದುದೆ ಾ್ಲ ಾಪ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಾಶ್ವತ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯದಿರುವ ಾಪವೂಇದೆ.
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18 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಾಪದಲೆ್ಲೕ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ
ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಕೆಡುಕನು ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಾವು ದೇವರಿಗೆ
ಸೇರಿದವರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು
ಕೆಡುಕನ ವಶದಲಿ್ಲದೆ. 20 ದೇವರ ಮಗನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ ಮಗನು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ಈಗ ಾವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲವು.
ಸತ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನು ದೇವರೇ. ಸತ್ಯ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆತನ
ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಾವು ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು
ಸತ್ಯದೇವರೂನಿತ್ಯಜೀವವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 21ಆದ್ದರಿಂದಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ,
ನೀವು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ.
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