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േയാഹന്നാൻഎഴുതിയ
ഒന്നാംേലഖനം

ജീവെന്റവചനം
1 ആരംഭംമുതേല ഉണ്ടായിരുന്നതും
ഞങ്ങൾ േകട്ടതും ഞങ്ങള െട കണ്ണ കൾ
കണ്ടതും ഞങ്ങൾ േനാക്കിയതും
ഞങ്ങള െട ൈകകൾ സ്പർശിച്ചതുമായ
ജീവെന്റ വചനെത്തക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ
േഘാഷിക്കുന്നത.് 2ഈ ജീവൻ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ;
അത് ഞങ്ങൾ ദർശിച്ച ; ഞങ്ങൾ
അതിന് സാക്ഷികളാകുകയും െചയ്യന്നു.
പിതാവിേനാടുകൂെട ഇരുന്നതും ഞങ്ങൾക്കു
െവളിെപ്പട്ടതുമായ നിത്യജീവൻ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട് േഘാഷിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങള മായി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാേകണ്ടതിനാണ്
ഞങ്ങൾ കാണുകയും േകൾക്കുകയുംെചയ്തത്
നിങ്ങെള അറിയിക്കുന്നത.് ഞങ്ങള െട
കൂട്ടായ്മേയാ പിതാവിേനാടും അവിടെത്ത
പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിേനാടും ആകുന്നു.
4 ഞങ്ങള െട ആനന്ദം സമ്പൂർണമാകാനാണ്
ഞങ്ങൾഇത്എഴുതുന്നത.്
ഇരുള ം ്രപകാശവും;പാപവും വിേമാചനവും

5 ഞങ്ങൾ തിരുെമാഴി ്രശവിച്ച് നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കുന്ന സേന്ദശം ഇതാണ്: ൈദവം
്രപകാശം ആകുന്നു; ൈദവത്തിൽ
അന്ധകാരം അൽപ്പംേപാലും ഇല്ല. 6 നമുക്ക്
അവിടേത്താട് കൂട്ടായ്മ ഉെണ്ടന്നു പറയുകയും
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അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയുംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ
നാം വ്യാജംപറയുകയാണ;് സത്യം അനുസരിച്ച
ജീവിക്കുന്നതുമില്ല. 7അവിടന്നു ്രപകാശത്തിൽ
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നാമും ്രപകാശത്തിൽ
ജീവിക്കുെന്നങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം
കൂട്ടായ്മയുണ്ട;് അവിടെത്ത പു്രതനായ
േയശുവിെന്റ രക്തം സകലപാപത്തിൽനിന്നും
നെമ്മശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

8നമുക്കു പാപമിെല്ലന്ന് നാം അവകാശെപ്പട്ടാൽ
നെമ്മത്തെന്ന വഞ്ചിക്കുകയാണ;് സത്യം
നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതുമില്ല. 9 നാം
നമ്മുെട പാപങ്ങൾ ഏറ്റ പറയുന്നു എങ്കിൽ
അവിടന്ന് നമ്മുെട പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് എല്ലാ
അനീതിയിൽനിന്നും നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കും;
അവിടന്ന് വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആണേല്ലാ.
10 നാം പാപംെചയ്തിട്ടിെല്ലന്ന് അവകാശെപ്പടുന്നു
എങ്കിൽ നാം ൈദവെത്ത അസത്യവാദി
ആക്കുന്നു, അവിടെത്ത വചനം നമ്മിൽ
നിവസിക്കുന്നുമില്ല.

2
1 എെന്റ കുഞ്ഞുമക്കേള, നിങ്ങൾ
പാപംെചയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത.് ആെരങ്കിലും
പാപംെചയ്താൽ നമുക്ക് പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ ഒരു വക്കീൽ ഉണ്ട്—നീതിമാനായ
േയശു്രകിസ്തുതെന്ന. 2 അവിടന്ന്
നമ്മുെട പാപനിവാരണയാഗമാണ.്*

* 2:2 ്രപായശ്ചിത്തം
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നമ്മുേടതുമാ്രതമല്ല, സർവേലാകത്തിെന്റയും
പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന.
സഹവിശ്വാസികേളാടുള്ള സ്േനഹവും

വിേദ്വഷവും
3 ൈദവത്തിെന്റ കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുന്നപക്ഷം നാം അവിടെത്ത
അറിയുന്നു എന്നത് നമുക്കു വ്യക്തമാണ്.
4 ഒരാൾ “അവിടെത്ത അറിയുന്നു,” എന്നു
പറയുകയും അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ അയാൾ
കള്ളനാണ്; അയാളിൽ സത്യമില്ല. 5 എന്നാൽ
ഒരാൾ ൈദവവചനം അനുസരിക്കുെന്നങ്കിൽ
ൈദവേത്താടുള്ള സ്േനഹം വാസ്തവമായും
അയാളിൽ പരിപൂർത്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
നാം ൈദവത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് ഇങ്ങെന
അറിയാം 6 അവിടേത്താടുകൂെട വസിക്കുന്നു
എന്ന് അവകാശെപ്പടുന്നയാൾ േയശു
ജീവിച്ചതുേപാെലജീവിേക്കണ്ടതുണ്ട.്

7 ്രപിയെപ്പട്ടവേര, ഒരു പുതിയ കൽപ്പനയല്ല
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത;് ആരംഭംമുതൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ കൽപ്പനതെന്ന.
ഈ പഴയ കൽപ്പന† നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ള്ള
വചനംതെന്നയാണ.് 8 എങ്കിലും,
േയശുവിലും അതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങളിലും
യാഥാർഥ്യമായിത്തീർന്ന പുതിയ ഒരു
കൽപ്പനയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത.്
അന്ധകാരം നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു; സത്യ്രപകാശം
ഇേപ്പാൾത്തെന്നജ്വലിച്ച െകാണ്ടുമിരിക്കുന്നു.
† 2:7 പഴയ കൽപ്പന, പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുക എന്നതാണ.്
േയാഹ. 13:34കാണുക
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9 ഒരാൾ ്രപകാശത്തിൽ ഇരിക്കുെന്നന്ന്
അവകാശെപ്പടുന്നു എങ്കിലും തെന്റ
സേഹാദരങ്ങെള െവറുക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ
ഇേപ്പാഴും അന്ധകാരത്തിൽത്തെന്നയാണ്
ജീവിക്കുന്നത.് 10 സേഹാദരങ്ങെള
സ്േനഹിക്കുന്നവർ ്രപകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നു;
വഴിെതറ്റിേപ്പാകാൻ അവരിൽ ഒരു കാരണവും
ഇല്ല. 11 എന്നാൽ സേഹാദരങ്ങെള
െവറുക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നു; അവർ
ഇരുട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത.് ഇരുട്ട്
അവെര അന്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ
തങ്ങൾ എവിേടക്കു േപാകുെന്നന്ന് അവർ
അറിയുന്നതുമില്ല.

്രകിസ്തു-പാപവിേമാചകൻ
12 കുഞ്ഞുമക്കേള, ്രകിസ്തുനാമംമൂലം നിങ്ങൾ

പാപവിേമാചിതർആയതിനാലാണ്
ഞാൻഈതൂലികചലിപ്പിക്കുന്നത.്

13 പിതാക്കന്മാേര, ആരംഭംമുതലുള്ളവെന
നിങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.

യുവജനങ്ങേള, നിങ്ങൾ പിശാചിെന
കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.

14 ശിശുക്കേള, നിങ്ങൾ പിതാവിെന
അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.

പിതാക്കന്മാേര, ആരംഭംമുതലുള്ളവെന നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.
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യുവജനങ്ങേള,നിങ്ങൾശക്തരാകുകയാലും
ൈദവവചനം നിങ്ങളിൽവസിക്കയാലും
നിങ്ങൾപിശാചിെനകീഴടക്കിയിരിക്കുകയാലും
ഞാൻഇവനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.

േലാകെത്തസ്േനഹിക്കരുത്
15 േലാകെത്തേയാ േലാകത്തിലുള്ള
ഏതിെനെയങ്കിലുേമാ സ്േനഹിക്കരുത.് ഒരാൾ
േലാകെത്ത സ്േനഹിക്കുെന്നങ്കിൽ പിതാവിെന്റ
സ്േനഹം അയാളിൽ ഇല്ല. 16 കാരണം
േലാകത്തിലുള്ള സകലതും—ജഡികാസക്തി,
കൺേമാഹം, ജീവനത്തിെന്റ അഹന്ത
എന്നിവെയല്ലാംതെന്ന—പിതാവിൽനിന്നല്ല,
േലാകത്തിൽനിന്നാണ്. 17 േലാകവും
അതിേനാടുകൂെടയുള്ള േമാഹങ്ങള ം
നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു; എന്നാൽ ൈദവഹിതം
െചയ്യന്നവർസദാകാലം നിലനിൽക്കുന്നു.

ൈദവപു്രതെന തിരസ്കരിക്കുന്നവർക്കുള്ള
മുന്നറിയിപ്പ്

18 ശിശുക്കേള, ഇത് അന്തിമസമയമാണ്,
എതിർ്രകിസ്തു വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ; ഇേപ്പാൾത്തെന്ന പല
എതിർ്രകിസ്തുക്കള ം വന്നിരിക്കുന്നു.
തന്മൂലം ഇത് അന്തിമസമയമാെണന്ന് നാം
അറിയുന്നു. 19അവർ നമ്മുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടവെരങ്കിലുംനമുക്കുള്ളവർആയിരുന്നില്ല.
നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുെന്നങ്കിൽ അവർ
നേമ്മാെടാപ്പം നിൽക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ
അവർ നമ്മുെട കൂട്ടം വിട്ട േപായതിനാൽ
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അവരിലാരും നമുക്കുള്ളവരല്ല എന്ന്
സുവ്യക്തമാണ.്

20 എന്നാൽ, പരിശുദ്ധനിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു
നിേയാഗം‡ ലഭിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്കു
സത്യം അറിയാം.§ 21 നിങ്ങൾക്കു സത്യം
അറിയാത്തതുെകാണ്ടല്ല, അറിയുന്നതിനാലാണ്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത;് യാെതാരു
വ്യാജവും സത്യത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല.
22 ആരാണ് അസത്യവാദി? േയശുവിെന
്രകിസ്തുവായി അംഗീകരിക്കാത്തവൻതെന്ന.
പിതാവിെനയും പു്രതെനയും നിേഷധിക്കുന്ന ഈ
വ്യക്തിതെന്നയാണ് എതിർ്രകിസ്തു. 23 പു്രതെന
നിേഷധിക്കുന്ന ആർക്കും പിതാവില്ല; പു്രതെന
അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് പിതാവുള്ളത.്

24 നിങ്ങൾ ആരംഭംമുതൽ േകട്ടത് നിങ്ങളിൽ
നിലനിൽക്കെട്ട. അങ്ങെനെയങ്കിൽ നിങ്ങൾ
പു്രതേനാടും പിതാവിേനാടും ഉള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ
നിലനിൽക്കും. 25ഇതാകുന്നു അവിടന്നു നമുക്കു
നൽകിയവാഗ്ദാനം—നിത്യജീവൻ.

26 നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിക്കുന്നവെരക്കുറിച്ച ള്ള
മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത.് 27 ൈദവത്തിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച നിേയാഗം നിങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ആരും നിങ്ങെള
ഉപേദശിേക്കണ്ടതില്ല.* അവിടെത്ത നിേയാഗം
എല്ലാ വസ്തുതകള ം നിങ്ങെള ഉപേദശിക്കും.
‡ 2:20 മൂ.ഭാ.അഭിേഷകം. പഴയനിയമത്തിൽശു്രശൂഷകൾക്കായി
ഒരു വ്യക്തിെയ തൽസ്ഥാനേത്തക്കു നിേയാഗിക്കുന്ന കർമമാണ്

അഭിേഷകം. § 2:20 ചി.ൈക.്രപ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം.
* 2:27 ഇവിെടസേത്യാപേദശെത്തക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശം.



1 േയാഹന്നാൻ 2:28 vii 1 േയാഹന്നാൻ 3:3

ആ നിേയാഗം സത്യമാണ്, വ്യാജമല്ല.
നിങ്ങെള ഉപേദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിെന്റകൂട്ടായ്മയിൽവസിക്കുക.

ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ
28 ഇങ്ങെന, കുഞ്ഞുമക്കേള, കർത്താവിെന്റ
പുനരാഗമനത്തിൽ നാം അവിടെത്ത
സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ച േപാകാെത
ൈധര്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ കർത്താവിൽ
വസിക്കുക.

29 അവിടന്നു നീതിമാെനന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുെന്നങ്കിൽ, നീതി െചയ്യന്നവെരല്ലാം
കർത്താവിൽനിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും
നിങ്ങൾക്കുറപ്പാക്കാം.

3
1 േനാക്കൂ, പിതാവു നമുക്ക് എ്രതേയാ
അതിരില്ലാത്ത സ്േനഹം പകർന്നാണ്
നെമ്മ ൈദവമക്കെളന്നു വിളിച്ചത!് നാം
വാസ്തവത്തിൽഅങ്ങെനതെന്നആണ്! േലാകം
അവിടെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട്
അത് നെമ്മയും അറിയുന്നില്ല. 2 ്രപിയേര,
ഇേപ്പാൾ നാം ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ
ആകുന്നു. നാം എന്തായിത്തീരുെമന്ന്
ഇതുവെര വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ,
്രകിസ്തു ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നാം
അവിടെത്തേപ്പാെലയാകും. അവിടന്ന്
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നാം അവിടെത്ത
കാണും. 3 തന്നിൽ ഈ ്രപത്യാശയുള്ളവെരല്ലാം
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അവിടന്നു വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നതുേപാെല,
സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

4 പാപംെചയ്യന്ന ഏെതാരുവനും
ൈദവിക്രപമാണം ലംഘിക്കുന്നു; പാപം
്രപമാണരാഹിത്യംതെന്ന. 5 പാപങ്ങെള
നീക്കംെചയ്യാൻ അവിടന്നു ്രപത്യക്ഷനായി
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. തന്നിലാകെട്ട
പാപം ഒന്നുമില്ല. 6 തന്നിൽ വസിക്കുന്നവരാരും
പാപത്തിൽ തുടരുകയില്ല. പാപത്തിൽ
തുടരുന്നവരാരും അവിടെത്ത അറിയുകേയാ
മനസ്സിലാക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.

7 കുഞ്ഞുമക്കേള, ആരും നിങ്ങെള
വഞ്ചിക്കരുത.് ്രകിസ്തു നീതിമാൻ
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നീതി
്രപവർത്തിക്കുന്നവെരല്ലാം നീതിനിഷ്ഠർ
ആകുന്നു. 8 പാപംെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവർ
പിശാചിൽനിന്നുള്ളവരാകുന്നു. പിശാച്
ആരംഭംമുതേല പാപംെചയ്യന്നവനാണ.്
പിശാചിെന്റ ്രപവർത്തനങ്ങെള
ഉന്മൂലനംെചയ്യാനാണ് ൈദവപു്രതൻ
്രപത്യക്ഷനായത.് 9 ൈദവത്തിൽനിന്നു
ജനിച്ചവരാരും പാപം ശീലമാക്കുന്നില്ല;
ൈദവത്തിെന്റവിത്ത*്അവരിൽവസിക്കുന്നേല്ലാ.
അവർ ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുകയാൽ
പാപത്തിൽ തുടരുക അവർക്ക് അസാധ്യമാണ്.
10 ൈദവത്തിെന്റ മക്കെളയും പിശാചിെന്റ
മക്കെളയും ഇങ്ങെന തിരിച്ചറിയാം;
നീതി ്രപവർത്തിക്കാത്തവർ ആരും

* 3:9 വിത്ത,്വിവക്ഷിക്കുന്നത് വചനം



1 േയാഹന്നാൻ 3:11 ix 1 േയാഹന്നാൻ 3:17

ൈദവത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവരല്ല. സേഹാദരങ്ങെള
സ്േനഹിക്കാത്തവരുംഅങ്ങെനതെന്ന.

പരസ്പരംസ്േനഹിക്കുക
11 പരസ്പരം സ്േനഹിക്കണം എന്ന സേന്ദശം
ആണേല്ലാ ആരംഭംമുതേല നാം േകട്ട വന്നത്.
12 സ്വസേഹാദരെന വധിച്ച ൈപശാചികൻ
കയീെനേപ്പാെല നിങ്ങൾ ആകരുത;് അയാൾ
സേഹാദരെന വധിച്ചത് എന്തിന?് അവെന്റ
്രപവൃത്തി, േദാഷം നിറഞ്ഞതും സേഹാദരേന്റത്
നീതിയുക്തവും ആയിരുന്നതുെകാണ്ടാണ.്
13 സേഹാദരങ്ങേള, േലാകം നിങ്ങെള
െവറുക്കുെന്നങ്കിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടരുത.്
14 സേഹാദരങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നതിനാൽ
നാം മരണത്തിൽനിന്ന് ജീവനിേലക്കു
കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ,
സ്േനഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽത്തെന്ന
തുടരുന്നു. 15 സേഹാദരങ്ങെള െവറുക്കുന്ന
ഏെതാരു വ്യക്തിയും െകാലപാതകിയാണ.്
െകാലപാതകിയിൽ നിത്യജീവൻ
കുടിെകാള്ള കയിെല്ലന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.

16 ്രകിസ്തു നമുക്കുേവണ്ടി സ്വജീവൻ
അർപ്പിച്ചതിനാൽ സ്േനഹം എെന്തന്നു
നാം അറിയുന്നു; നാമും അതുേപാെല
സേഹാദരങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജീവൻ
അർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 17 ഒരാൾക്കു
ഭൗതികസമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും തെന്റ
സേഹാദരങ്ങെള ബുദ്ധിമുട്ട ള്ളവരായി കണ്ടിട്ട്
അവേരാടു സഹതാപം േതാന്നാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ അയാളിൽ ൈദവസ്േനഹം
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വസിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങെന അവകാശെപ്പടാൻ
കഴിയും?

18 കുഞ്ഞുമക്കേള, നാം പരസ്പരം
സ്േനഹിക്കുന്നു എന്ന് വൃഥാ വാചാലരാകാെത,
സ്േനഹം വാസ്തവത്തിൽ ്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ
െകാണ്ടുവേരണ്ടതാണ.് 19 ഇങ്ങെന നാം
സത്യത്തിൽനിന്നുള്ളവെരന്ന് അറിയുകയും
തിരുസന്നിധിയിൽ ആത്മവിശ്വാസേത്താെട
നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയും െചയ്യ ം. 20 നമ്മുെട
ഹൃദയം നെമ്മ കുറ്റം വിധിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും
നമ്മുെട ഹൃദയെത്തക്കാൾ വലിയവനാണ്
ൈദവം എന്നും അവിടന്നു സർവജ്ഞാനിയാണ്
എന്നും ഓർക്കുക. 21 ്രപിയേര, നമ്മുെട
ഹൃദയം നെമ്മ കുറ്റം വിധിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ആത്മവിശ്വാസേത്താെട നമുക്കു
ൈദവസന്നിധിയിൽ െചല്ലാം. 22 അവിടെത്ത
കൽപ്പനകൾ നാം പാലിക്കുകയും
അവിടേത്തക്ക് ്രപസാദകരമായതു
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ടു
നാം അേപക്ഷിക്കുന്നെതന്തും ൈദവം
നമുക്കു നൽകുന്നു. 23 ൈദവപു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ നാം
വിശ്വസിക്കണം എന്നും അവിടന്നു നേമ്മാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല പരസ്പരം സ്േനഹിക്കണം
എന്നും ആകുന്നു അവിടെത്ത കൽപ്പന.
24 ൈദവകൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവർ
ൈദവത്തിലും ൈദവം അവരിലും വസിക്കുന്നു.
ൈദവം നമുക്കു നൽകിയ ആത്മാവിനാൽ
അവിടന്നു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്നു നാം
അറിയുന്നു.
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4
വ്യാജ്രപവാചകെരവിേവചിക്കുക

1 ്രപിയേര, എല്ലാ ആത്മാക്കെളയും
വിശ്വസിക്കരുത.് കാരണം, അേനകം
വ്യാജ്രപവാചകർ േലാകത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ട ണ്ട്.
ആ ആത്മാക്കൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവ
ആേണാ എന്നു പരിേശാധിക്കുക.
2 ൈദവാത്മാവിെന നിങ്ങൾക്ക്
ഇങ്ങെന തിരിച്ചറിയാം: േയശു്രകിസ്തു
സമ്പൂർണമനുഷ്യനായി* അവതരിച്ച
എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഏെതാരാത്മാവും
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതാകുന്നു. 3 േയശുവിെന
അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാത്മാവും
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളതല്ല; വരുെന്നന്നു നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ട ള്ളഎതിർ്രകിസ്തുവിെന്റആത്മാവാണത.്
അത് േലാകത്തിൽഇേപ്പാേഴ ഉണ്ട്.

4കുഞ്ഞുമക്കേള,നിങ്ങൾൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ;്
നിങ്ങൾ വ്യാജ്രപവാചകന്മാെര
പരാജയെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; കാരണം,
നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ൈദവം
േലാകത്തിലുള്ളവെനക്കാൾ ശക്തനാണ്.
5 േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവർ ആയതിനാൽ
അവർ ലൗകികമായി സംസാരിക്കുന്നു.
േലാകം അവെര ്രശദ്ധിക്കുന്നു. 6 ഞങ്ങൾ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ;് ൈദവെത്ത
അറിയുന്നവെരല്ലാം ഞങ്ങെള ്രശദ്ധിക്കുന്നു.
ൈദവത്തിൽനിന്നല്ലാത്തവർ ആരും ഞങ്ങെള
്രശദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല. സത്യാത്മാവിെനയും

* 4:2 മൂ.ഭാ. ജഡത്തിൽ
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വ്യാജാത്മാവിെനയും ഇങ്ങെനയാണ് നാം
തിരിച്ചറിയുന്നത.്

ൈദവസ്േനഹവും മനുഷ്യസ്േനഹവും
7 ്രപിയേര, നമുക്ക് പരസ്പരം സ്േനഹിക്കാം;
സ്േനഹം ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ.്
സ്േനഹിക്കുന്നവെരല്ലാം ൈദവത്തിൽനിന്നു
ജനിച്ചവരും ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞവരും ആണ്.
8 സ്േനഹിക്കാത്തവർ ൈദവെത്ത അറിയുന്നില്ല;
ൈദവം സ്േനഹമാണ.് 9നാം ൈദവപു്രതനിലൂെട
ജീവൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിനാണ് ൈദവം തെന്റ
നിസ്തുലപു്രതെന േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ചത.്
ഇങ്ങെന ൈദവം തെന്റ സ്േനഹം നമുക്കു
െവളിെപ്പടുത്തി. 10 ഇതാണ് സാക്ഷാൽ
സ്േനഹം: നാം ൈദവെത്ത സ്േനഹിച്ചതല്ല,
അവിടന്നു നെമ്മ സ്േനഹിച്ച് അവിടെത്ത
പു്രതെന നമ്മുെട പാപനിവാരണയാഗത്തിനായി
അയച്ച . 11 ്രപിയേര,ൈദവം നെമ്മ സ്േനഹിച്ചത്
ഇ്രപകാരമാെണങ്കിൽ നാമും പരസ്പരം
സ്േനഹിക്കാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12ൈദവെത്ത
ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല; എന്നാൽ നാം
പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവം
നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു; അവിടെത്ത സ്േനഹം
നമ്മിൽസമ്പൂർണമാകുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

13 നാം ൈദവത്തിലും അവിടന്ന് നമ്മിലും
വസിക്കുെന്നന്നു നമുക്കു നിശ്ചയമുണ്ട:്
ൈദവം തെന്റ ആത്മാവിെന നമുക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 14 പിതാവ്
അവിടെത്ത പു്രതെന േലാകരക്ഷകനായി
അയച്ചത് ഞങ്ങൾ കാണുകയും



1 േയാഹന്നാൻ 4:15 xiii 1 േയാഹന്നാൻ 4:21

സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുകയുംെചയ്യന്നു. 15 േയശു
ൈദവപു്രതൻ, എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരിൽ
ൈദവം വസിക്കുന്നു; അവർ ൈദവത്തിലും
വസിക്കുന്നു. 16ൈദവംനെമ്മസ്േനഹിക്കുെന്നന്ന്
ഞങ്ങൾ അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ൈദവം സ്േനഹമാണ.് സ്േനഹത്തിൽ
വസിക്കുന്നവർ ൈദവത്തിൽ വസിക്കുന്നു.
ൈദവം അവരിലും വസിക്കുന്നു. 17 നാം
ൈദവത്തിൽ വസിക്കുന്നതിലൂെട നമ്മുെട
സ്േനഹംപൂർണതയിേലക്കുവളരുന്നു.അങ്ങെന
ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ ഭയരഹിതരായി,
ൈദവെത്ത ആത്മവിശ്വാസേത്താെട
അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും.
കാരണം ഈ േലാകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നത്
േയശുവിെനേപ്പാെലആണേല്ലാ. 18സ്േനഹത്തിൽ
ഭയമില്ല. സമ്പൂർണസ്േനഹം ഭയെത്ത
ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാരണം, ഭയം ശിക്ഷയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഭയെപ്പടുന്ന വ്യക്തി
സ്േനഹത്തിൽസമ്പൂർണനല്ല.

19അവിടന്ന്നെമ്മആദ്യംസ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ടാണ്
നാം സ്േനഹിക്കുന്നത.് 20 ആെരങ്കിലും
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നു പറയുകയും
സേഹാദരങ്ങെള െവറുക്കുകയുംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ
അയാൾ അസത്യവാദിയാണ;് കാരണം,
താൻ കണ്ടിട്ട ള്ള സേഹാദരങ്ങെള
സ്േനഹിക്കാത്തവർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്.
21 ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർ തങ്ങള െട
സേഹാദരങ്ങെളയും സ്േനഹിക്കണം.
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ഈ കൽപ്പനയാണ് അവിടന്നു നമുക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നത.്

5
ൈദവപു്രതനിലുള്ളവിശ്വാസം

1 േയശുതെന്നയാണ് ്രകിസ്തു എന്നു
വിശ്വസിക്കുന്ന ഏെതാരാള ം ൈദവത്തിൽനിന്നു
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവിെന സ്േനഹിക്കുന്ന
ഏെതാരാള ം ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച
ആെളയും സ്േനഹിക്കുന്നു. 2 ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുകയും അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുകയും െചയ്യന്നതിലൂെട നാം
ൈദവമക്കെളയും സ്േനഹിക്കുന്നു എന്ന്
നമുക്കറിയാം. 3 ൈദവേത്താടുള്ള
സ്േനഹത്തിെന്റ ആധാരം ൈദവത്തിന്റ
കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതുതെന്നയാണ.്
അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല.
4 ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച ഏെതാരാള ം
േലാകെത്ത അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഈ വിജയം നമുക്കു ലഭിച്ചത് നമ്മുെട
വിശ്വാസത്താലാണ്. 5 േയശു ൈദവപു്രതെനന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കല്ലാെത ആർക്കാണ്
േലാകെത്തഅതിജീവിക്കാൻകഴിയുന്നത?്

6 േയശു്രകിസ്തു എന്ന ഒരാൾമാ്രതമാണ്
െവള്ളത്താലും രക്തത്താലും വന്നത.് അവിടന്ന്
വന്നത് െവള്ളത്താൽമാ്രതമല്ല, െവള്ളത്താലും
രക്തത്താലുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം
നൽകുന്നത് ആത്മാവാണ;് അവിടന്ന്
സത്യമാണ്. 7 സാക്ഷ്യം നൽകുന്നവർ
മൂവരാണ്: 8ആത്മാവ,് െവള്ളം, രക്തം. ഇവർ
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മൂവരുെടയും സാക്ഷ്യം ഒന്നുതെന്നയാണ.്
9 മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം നാം സ്വീകരിക്കുന്നേല്ലാ;
അതിലും േ്രശഷ്ഠതരമാണ് ൈദവത്തിെന്റ
സാക്ഷ്യം. കാരണം സ്വപു്രതെനക്കുറിച്ച്
ൈദവംതെന്ന നൽകിയ സാക്ഷ്യമാണ് അത്.
10 ൈദവപു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെരല്ലാം
ഈ സാക്ഷ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു.
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ അവിടെത്ത
അസത്യവാദിയാക്കുന്നു. കാരണം, ൈദവം
സ്വപു്രതെനക്കുറിച്ച നൽകിയ സാക്ഷ്യം അവർ
വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. 11 ആ സാക്ഷ്യം ഇതാണ:്
ൈദവം നമുക്കു നിത്യജീവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു;
ആ ജീവൻ അവിടെത്ത പു്രതനിലാണ.്*
12ൈദവപു്രതൻഉള്ളവർെക്കല്ലാംനിത്യജീവനുണ്ട;്
ൈദവപു്രതൻഇല്ലാത്തവർക്കുജീവനില്ല.

നിത്യജീവെന്റ ഉറപ്പ്
13 ൈദവപു്രതെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത.്
14 ൈദവത്തിനു ്രപസാദകരമായ എന്ത്
നാം അേപക്ഷിച്ചാലും നമ്മുെട അേപക്ഷ
അവിടന്നു േകൾക്കുന്നു, എന്നതാണു
ൈദവസന്നിധിയിൽ നമുക്കുള്ളആത്മവിശ്വാസം.
15 നാം അേപക്ഷിക്കുന്നെതന്തും അവിടന്നു
േകൾക്കുെന്നന്ന് ഉറപ്പ ള്ളതിനാൽ,
അേപക്ഷിച്ചവെയല്ലാം നമുക്കു ലഭിച്ച എന്നു
തീർച്ചെപ്പടുത്താം.

* 5:11 അതായത്,പു്രതനിൽനിന്നുള്ളതാണ്
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16 സേഹാദരങ്ങളിൽ ഒരാൾ
മരണകാരണമല്ലാത്ത പാപംെചയ്യന്നതു
കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അയാൾക്കുേവണ്ടി
അേപക്ഷിക്കുക;† മരണകാരണം അല്ലാത്ത
പാപംെചയ്യന്നവ്യക്തിക്ക്ൈദവംജീവൻനൽകും.
മരണകാരണമായ പാപവും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ
അതിനുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കണെമന്നു ഞാൻ
പറയുന്നില്ല. 17 എല്ലാ അനീതിയും പാപംതെന്ന.
എന്നാൽ, മരണത്തിേലക്കുനയിക്കാത്തപാപവും
ഉണ്ട്.

18 ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവർ ആരും
പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല എന്നു നാം അറിയുന്നു.
ൈദവപു്രതൻഅവെരസൂക്ഷിക്കുന്നു. പിശാചിന്
അവെര സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. 19 നാം
ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവർ ആെണന്നും
േലാകം മുഴുവൻ പിശാചിെന്റ അധീനതയിൽ
ആെണന്നും അറിയുന്നു. 20 ൈദവപു്രതൻ
വന്ന് സത്യമായവെന നാം അറിേയണ്ടതിന്
നമുക്കു വിേവകം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നും,
നാം സത്യമായവനിൽ—അവിടെത്ത പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽത്തെന്ന—ആകുന്നു എന്നും
നാം അറിയുന്നു. അവിടന്നു സത്യൈദവവും
നിത്യജീവനുംആകുന്നു.

21 കുഞ്ഞുമക്കേള, നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
ൈദവത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അപഹരിക്കുന്ന
എല്ലാറ്റിൽനിന്നുംഅകന്നിരിക്കുക.‡

† 5:16 അതായത്, അടിയന്തരമായി അേപക്ഷിക്കുക ‡ 5:21
മൂ.ഭാ. വി്രഗഹങ്ങളിൽനിന്ന് നിങ്ങെളത്തെന്നസൂക്ഷിക്കുക.
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