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ேயாவான்
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ உலகம் ேதான்றுவதற்கு முன்ேப
இருந்த சலவற்ைறப் பற்ற நாங்கள்
உங்களுக்குச் ெசால்க ேறாம். இைத
நாங்கள் ேகட்ேடாம், எங்கள் கண்களாேலேய
பார்த்ேதாம், நாங்கள் ேநாக்க ேனாம்.
எங்கள் ைககளால் ெதாட்ேடாம். ஜீவன்
தரும் வார்த்ைதையக் குறத்து நாங்கள்
உங்களுக்கு எழுதுக ேறாம். ௨ அந்த
ஜீவன் எங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டது.
நாங்கள் அைதப் பார்த்ேதாம். நாங்கள்
அதற்கான சான்றுகைளத் தரமுடியும்.
நாங்கள் இப்ேபாது அந்த ஜீவைனக்
குறத்து உங்களுக்குக் கூறுக ேறாம்.
அது என்ெறன்றும் ெதாடரும் ஜீவனாகும்.
ப தாவாகய ேதவேனாடு இருந்த ஜீவன்
அது. ேதவன் இந்த ஜீவைன எங்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தனார். ௩எங்கேளாடு நீங்களும்
இவற்றல் பங்குள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள்
பார்த்தும் ேகட்டுமிருக்க ற காரியங்கைள
இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்க ேறாம்.
ப தாவாகய ேதவன், அவரது குமாரனாகய
இேயசு க றஸ்து ஆக ேயாேராடு
கூடிய ஐக்கயத்தல் நாம் ஒருமித்துப்
பங்கு ெபறுக ேறாம். ௪ நம் மக ழ்ச்ச
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முழுைமயாகும்படி இக்காரியங்கைள
உங்களுக்குஎழுதுக ேறாம்.

ேதவன்நமதுபாவங்கைளமன்னிக்க றார்
௫ ேதவனிடமிருந்து நாங்கள் ேகட்ட

உண்ைமயான ேபாதைன இதுேவ
ஆகும். அைத இப்ேபாது உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறாம். ேதவன் ஒளியானவர்.
ேதவனில் இருள் இல்ைல. ௬ ஆைகயால்
நாம் ேதவேனாடு ெநருக்கமான உறவு
உைடயவர்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட
இருளில் ெதாடர்ந்து வாழ்ேவாமானால்,
ப றகு நாம் ெபாய்யர்களாயருக்க ேறாம்.
அப்படியானால், நாம் உண்ைமையப்
பன்பற்றாதவர்களாக இருக்க ேறாம்.
௭ ேதவன் ஒளியல் இருக்க றார். நாமும்
கூட ஒளியல் வாழேவண்டும். ேதவன்
ஒளியல் இருப்பதுேபால நாம் ஒளியல்
வாழ்ந்தால்ஒருவேராெடாருவர்ெநருக்கமான
ஐக்கயமாக இருக்க ேறாம். ேமலும்
அவருைடய குமாரனாகய இேயசுவன்
இரத்தமானது எல்லா பாவங்களிலிருந்தும்
நம்ைமச்சுத்தமாக்குக றது.
௮ நமக்குப் பாவமில்ைலெயன்று

நாம் கூறனால் நம்ைம நாேம
முட்டாளாக்க க்ெகாள்வேதாடு, நம்மில்
உண்ைமயும் இருக்காது. ௯ ஆனால்
நாம் நம் பாவங்கைள ஒத்துக்ெகாண்டால்
ேதவன் நமது பாவங்கைள மன்னிப்பார்.
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நாம் ேதவைன நம்ப முடியும். ேதவன்
சரியானைதேய ெசய்க றார். நாம் ெசய்த
எல்லா பாவங்களிலுமிருந்தும் ேதவன்
நம்ைமச் சுத்தமாக்குவார். ௧௦ நாம் பாவம்
ெசய்ததல்ைலஎன்றுகூறனால்அதன்மூலம்
ேதவைனப் ெபாய்யராக்குக ேறாம். நாம்
ேதவனின் உண்ைமயான ேபாதைனையயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.

௨
இேயசுநமதுஉதவயாளர்
௧ எனது அன்பான பள்ைளகேள, நீங்கள்

பாவம் ெசய்யாதருக்கும்படிக்கு நான்
உங்களுக்குஇந்தக் கடிதத்ைத எழுதுக ேறன்.
ஆனால் ஒருவன் பாவம் ெசய்தால் இேயசு
க றஸ்து நமக்கு உதவுகறார். அவர்
நீதயுள்ளவர். ப தாவாகய ேதவனுக்கு
முன்பாக இேயசு நமக்காகப் பரிந்து
ேபசுவார். ௨ நமது பாவங்கள் நம்மிலிருந்து
நீக்கப்படும்வழிஇேயசுேவ. எல்லாமக்களின்
பாவங்களும்நீக்கப்படும்வழிஇேயசுேவ.
௩ நாம் ெசய்யும்படியாக ேதவன்

கூறயவற்றற்கு நாம் கீழ்ப்படிந்தால், நாம்
ேதவைன உண்ைமயாக அற ந்தருக்க ேறாம்
என்பதல்உறுதயாகஇருக்கலாம். ௪ஒருவன்,
“நான் ேதவைன அற ேவன்!” என்கறான்.
ஆனால் அவன் ேதவனின் கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைலெயன்றால் அவன் ஒரு
ெபாய்யன். அவனில் உண்ைம இல்ைல.
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௫ஆனால்ஒருவன்ேதவனின்ேபாதைனக்குக்
கீழ்ப்படியும்ேபாது, அம்மனிதனில் ேதவனின்
அன்பு முழுைம ெபற்றருக்கும். நாம்
ேதவைனப் பன்பற்றுக ேறாம் என்பைத
இவ்வாேற அற ந்துெகாள்க ேறாம். ௬ ஒரு
மனிதன் தான் ேதவனில் வாழ்வதாகக்
கூறனால், அவன் இேயசு வாழ்ந்தைதப்
ேபான்றுவாழ ேவண்டும்.

ப ற மக்கைள ேநச க்கும்படியாக ேதவன்
கட்டைளய ட்டார்
௭ எனது அன்பான நண்பர்கேள, நான்

உங்களுக்கு ஒரு புதய கட்டைளைய
எழுதவல்ைல. துவக்கத்தலிருந்ேத
உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கட்டைள அது.
நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ேகட்ட ேபாதைனேய
இக்கட்டைளயாகும். ௮ இருந்த ேபாதலும்
இக்கட்டைளைய ஒரு புதய கட்டைளயாக
உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். இக்கட்டைள
உண்ைமயானது. இதன் உண்ைமைய
இேயசுவலும் மற்றும் உங்களிலும் நீங்கள்
காணலாம்.இருள்நீங்க க்ெகாண்டிருக்க றது.
உண்ைம ஒளி ஏற்ெகனேவ ஒளி
வீச க்ெகாண்டிருக்க றது.
௯ ஒரு மனிதன், “நான் ஒளியல்

இருக்க ேறன்” என்கறான். ஆனால்
அவன் அவனது சேகாதரைன
ெவறுக்கறாெனன்றால், அவன் இன்னும்
இருளில் இருக்க றான் என்ேற ெபாருள்படும்.
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௧௦ தன் சேகாதரைன ேநச க்க ற மனிதன்
ஒளியல் இருக்க றான். பாவத்த ற்குக்
காரணமாக இருக்க ற எதுவும் அவனிடம்
இல்ைல. ௧௧ ஆனால் சேகாதரைன
ெவறுக்கற ஒருவன் இருளில் இருக்க றான்.
அவன் இருளில் வாழ்க றான். அவன்
எங்கு ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றான் என்பது
அம்மனிதனுக்குத் ெதரியாது. ஏன்? இருள்
அவைனக்குருடனாக்கயருக்கன்றது.

௧௨ அன்பான பள்ைளகேள, இேயசுவன்
மூலமாகஉங்கள்பாவங்கள்

மன்னிக்கப்பட்டதால் உங்களுக்கு நான்
எழுதுக ேறன்.

௧௩ தந்ைதயேர, துவக்கத்தலிருந்ேத
இருக்கன்றஒருவைர நீங்கள்

அறந்தருப்பதால் நான் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன். இைளஞர்கேள,
தீயவைன நீங்கள் ெவன்றதால் நான்
உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.

௧௪ பள்ைளகேள, ப தாைவ நீங்கள்
அறந்தருப்பதால் நான் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன்.

தந்ைதயேர, துவக்கத்தலிருந்ேத
இருக்கன்ற ஒருவைர நீங்கள்
அறந்தருப்பதால் நான் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன்.

இைளஞேர, நீங்கள் பலமானவர்களாக
இருப்பதால்உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.
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ஏெனனில்வார்த்ைதஉங்களில்உள்ளது.
தீயவைனெவற்ற ெகாண்டீர்கள்.

எனேவநான்உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.

௧௫ உலகத்ைதேயா, உலகத்தன்
ெபாருள்கைளேயா ேநச க்காதீர்கள்.
ஒருவன் உலைக ேநச த்தால், ப தாவன்
அன்பு அம்மனிதனில் இருப்பதல்ைல.
௧௬ இைவ உலகன் தீய காரியங்களாகும்.
பாவமிக்க சுயத்ைத தருப்த ப்படுத்தும்
ெபாருள்கைள வரும்புதல், நாம் பார்க்க ற
பாவமிக்க ெபாருள்கைள வரும்புதல்,
நம்மிடம் உள்ள ெபாருள்களால் மிகவும்
கர்வமாக உணர்தல், இவற்றல் ஒன்ேறனும்
ப தாவனிடமிருந்து வருவதல்ைல. இைவ
அைனத்தும் உலகலிருந்து வருவன.
௧௭ உலகம் மைறந்துேபாக றது. மனிதர்கள்
வரும்பும்உலகத்தன்எல்லாப்ெபாருள்களும்
அழிந்துேபாகன்றன. ேதவன்வரும்புவைதச்
ெசய்யும் மனிதேனா என்ெறன்றும்
வாழ்க றான்.

க றஸ்துவன் பைகவைரப்
பன்பற்றாதீர்கள்
௧௮ எனது அன்பான பள்ைளகேள,

முடிவு ெநருங்குகறது. ேபாலிக் க றஸ்து
வந்துெகாண்டிருப்பைதக் குற த்து நீங்கள்
ேகள்வப்பட்டிருப்பீர்கள். க றஸ்துவன்
பைகவர்கள் பலர் இங்கு ஏற்ெகனேவ
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உள்ளனர். எனேவ முடிவு ெநருங்குகறது
என்பைத நாம் அற ேவாம். ௧௯ நமது
குழுவேலேய க றஸ்துவன் பைகவர்கள்
இருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் நம்ைம
வ ட்டுச் ெசன்றுவட்டனர். அவர்கள்
நம்ேமாடு ேசர்ந்தவர்களாக வாழவல்ைல.
உண்ைமய ேலேய நம் குழுவல்
உள்ளவர்களாக அவர்கள் இருந்தருந்தால்,
அவர்கள் நம்ேமாடு தங்கயருப்பார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் நம்ைமப் ப ரிந்தனர்.
அவர்களில் ஒருவர் கூட நம்ேமாடு
உண்ைமயாகச் ேசர்ந்தருந்ததல்ைல
என்பைதஇதுகாட்டுக றது.
௨௦ புனிதமான ஒருவர் உங்களுக்குக்

ெகாடுத்தபரிைசநீங்கள்ெபற்றருக்க றீர்கள்.
எனேவ உங்கள் எல்ேலாருக்கும்
உண்ைம ெதரியும். ௨௧ ஏன் நான்
உங்களுக்கு எழுதுக ேறன்? நீங்கள்
உண்ைமைய அறயாததால் எழுதுக ேறனா?
இல்ைல! நீங்கள் உண்ைமைய
அறந்தருப்பதாேலேய இக்கடிதத்ைத
எழுதுக ேறன். உண்ைமயலிருந்து எந்தப்
ெபாய்யும் வருவதல்ைல என்பைதயும்
நீங்கள்அறவீர்கள்.
௨௨ எனேவ யார் ெபாய்யன்? இேயசுைவ

கறஸ்துவல்ல என்று கூறுபவேன
ெபாய்யன். அவேன ேபாலிக் க றஸ்து.
அம்மனிதன் ப தாவ ேலா அல்லது
குமாரனிேலா நம்ப க்ைக ைவப்பதல்ைல.
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௨௩ ஒருவன் குமாரனில் நம்ப க்ைக
ைவக்காமலிருந்தால் அவன் பதாைவ
உைடயவனல்ல. குமாரைன ஏற்க ற
ஒருவனுக்குப தாவும்கூடஇருக்க றார்.
௨௪ துவக்கத்தலிருந்ேத நீங்கள் ேகட்ட

ேபாதைனையப் பன்பற்றுவைதத்
ெதாடருங்கள். அப்ேபாதைனையத்
ெதாடர்ந்து பன்பற்றனால், நீங்கள்
குமாரனிலும்ப தாவலும்நைலத்தருப்பீர்கள்.
௨௫ நமக்கு குமாரன் வாக்களித்த ந த்தய
ஜீவன்இதுதான்.
௨௬ உங்கைளத் தவறான வழிக்குள்

நடத்த முயன்றுெகாண்டிருக்க ற
மக்கைளக் குறத்ேத இக்கடிதத்ைத
எழுத க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௨௭ க றஸ்து உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
ச றப்பான அப ேஷகம் உங்களிைடேய
நைலத்தருக்க றது. எனேவ உங்களுக்குப்
ேபாத ப்பதற்கு எந்த மனிதனும்
ேதைவயல்ைல. அவர் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்த அந்த அப ேஷகமானது
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குப்
ேபாத க்க றது. அந்த அப ேஷகம்
உண்ைமயானது. அது ெபாய்யானதன்று.
எனேவ அவரது அப ேஷகம் ேபாத த்தைதப்
ேபால க றஸ்துவல் வாழ்வைதத்
ெதாடருங்கள்.
௨௮ ஆம், எனது அன்பான பள்ைளகேள,

அவரில் வாழுங்கள். நாம் இைதச்
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ெசய்தால் க றஸ்து மீண்டும் வரும் நாளில்
அச்சமற்றவர்களாக இருக்க முடியும். அவர்
வரும் ேபாது நாம் மைறந்துெகாள்ளேவா,
ெவட்கமைடயேவா ேதைவயல்ைல.
௨௯ க றஸ்து நீதயுள்ளவர் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். ஆைகயால்
நீதையச் ெசய்கன்ற எல்லா மக்களும்
ேதவனின்பள்ைளகேளஎன்பைதயும்நீங்கள்
அறவீர்கள்.

௩
நாம் ேதவனின்பள்ைளகள்
௧ ப தா நம்ைம மிகவும் ேநச த்தார்!

நாம் ேதவனின் பள்ைளகள் என்று
அைழக்கப்படுக ேறாம். ஆனால் உலகத்தன்
மக்கேளா நாம் ேதவனின் பள்ைளகள்
என்பைதப் புரிந்துெகாள்வதல்ைல.
அதற்குக் காரணம் ேதவைன அவர்கள்
அறயாமல் இருப்பது ஆகும். ௨ அன்பான
நண்பர்கேள, நாம் இப்ேபாது ேதவனின்
பள்ைளகள். நாம் எத ர்காலத்தல் எவ்வாறு
இருப்ேபாம் என்பது இன்னும் நமக்குக்
காட்டப்படவல்ைல. க றஸ்து மீண்டும்
வரும்ேபாது நாம் அவைரப்ேபால இருப்ேபாம்
என்பைத நாம் அற ேவாம். ௩ க றஸ்து
தூய்ைமயானவர். க றஸ்துவல் இந்த
நம்ப க்ைகயுள்ள ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
கறஸ்துைவப் ேபாலேவ தன்ைனத்
தூய்ைமயாகைவத்துக்ெகாள்க றான்.
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௪ ஒருவன் பாவம் ெசய்யும்ேபாது,
அவன் ேதவனின் நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீறுகறான். ஆம், ேதவனின்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு எத ராக
வாழ்வைதப்ேபான்றேத பாவம் ெசய்தலாகும்.
௫ மனிதரின் பாவங்கைள நீக்குவதற்காக
க றஸ்து வந்தார் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். க றஸ்துவல் பாவம் இல்ைல.
௬ எனேவ கறஸ்துவல் வாழ்க ற
மனிதனும் பாவத்ைதச் ெசய்வதல்ைல.
ஒருவன் ெதாடர்ந்து பாவம் ெசய்தால்,
அவன் கறஸ்துைவ உண்ைமயாகேவ
புரிந்துெகாண்டதல்ைல என்றும்,
க றஸ்துைவ அறந்துெகாண்டேத இல்ைல.
என்றுேமெபாருள்படும்.
௭ அன்பான பள்ைளகேள, தவறான

வழிக்குள் ஒருவன் உங்கைள
நடத்தாதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
க றஸ்து நீதயுள்ளவர். க றஸ்துைவப்ேபால
சரியானவராக இருப்பதற்கு ஒரு
மனிதன் சரியானைத மட்டுேம
ெசய்யேவண்டும். ௮ துவக்கத்தலிருந்ேத
ப சாசு பாவம் ெசய்துெகாண்டிருக்க றான்.
பாவத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெசய்யும் மனிதன்
ப சாசுக்குரியவன். ேதவ குமாரன் ப சாசன்
ெசயைலஅழிக்கும்ெபாருட்ேடவந்தார்.
௯ ேதவன் ஒருவைன அவரது பள்ைளயாக

மாற்றும்ேபாது அவன் பாவத்ைதத்
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ெதாடர்ந்து ெசய்வதல்ைல. ஏன்? ேதவன்
அவனுக்கு அளித்த புது வாழ்க்ைக
அவனில் நைலத்தருக்க றது. எனேவ
அம்மனிதன் பாவத்தல் ெதாடர முடியாது.
ஏன்? அவன் ேதவனின் பள்ைளயாக
மாறயருக்க றான். ௧௦ எனேவ ேதவனின்
பள்ைளகள் யாெரன்பைதயும் ப சாசன்
பள்ைளகள் யாெரன்பைதயும் நாம் பார்க்க
முடியும். ேமலும் தனது சேகாதரைன
ேநச க்காத ஒருவனும் ேதவனின் பள்ைள
இல்ைல.

நாம் ஒருவைரெயாருவர்
ேநச க்கேவண்டும்
௧௧ துவக்கத்தலிருந்ேத நீங்கள்

ேகட்டிருக்க ற ேபாதைன இது. நாம்
ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க ேவண்டும்.
௧௨ காயீைனப்ேபால இராதீர்கள். காயீன்
தீயவனுக்கு உரியவனாக இருந்தான்.
காயீன் அவனது சேகாதரைனக் ெகான்றான்.
ஆனால் காயீன் அவனது சேகாதரைன ஏன்
ெகான்றான்? காயீன் ெசய்தைவ தீயனவாக
இருந்ததாலும், அவன் சேகாதரன் ெசய்தைவ
நல்லனவாகஇருந்ததாலுேம.
௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள, இவ்வுலகத்தன்

மக்கள் உங்கைள ெவறுக்கும்ேபாது
ஆச்சரியப்படாதீர்கள். ௧௪ நாம் மரணத்ைத
வ ட்டு, ஜீவனுக்குள் வந்தருக்க ேறாம்
என்பைத நாம் அற ேவாம். க றஸ்துவல்
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நமது சேகாதரைரயும் சேகாதரிகைளயும்
நாம் ேநச ப்பதால் இதைன அற ேவாம்.
சேகாதரைன ேநச க்காத மனிதன்
இன்னும் மரணத்தல் இருக்கறான்.
௧௫ தன் சேகாதரைன ெவறுக்கற
ஒருவன் ெகாைலயாளி ஆவான். எந்த
ெகாைலயாளிக்கும் ேதவன் தரும் ந த்தய
வாழ்வு இல்ைல என்பைதயும் நீங்கள்
அறவீர்கள்.

௧௬ உண்ைமயான அன்பு எதுெவன்பைத
இவ்வாேற நாம் அற ேவாம். இேயசு
அவரது ஜீவைன நமக்காகக் ெகாடுத்தார்.
எனேவ நாம் நமது ஜீவைனக்
கறஸ்துவல் நமது சேகாதரருக்காகவும்
சேகாதரிகளுக்காகவும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௧௭ ேதைவப்பட்ட ெபாருள்கள்
எல்லாவற்ைறயும் ெபறுகற அளவுக்குப்
ேபாதுமான ெசல்வந்தனாக ஒரு வசுவாச
இருக்க றான் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
ஏைழயானவனும் ேதைவயான ெபாருள்கள்
கைடக்காதவனுமாகய க றஸ்துவல்
சேகாதரைன அவன் பார்க்க றான்.
ேதைவயானவற்ைறப் ெபற்ற சேகாதரன்
ஏைழ சேகாதரனுக்கு உதவாமலிருந்தால்
பயன் என்ன? அவன் இதயத்தல் ேதவனின்
அன்பு இல்ைல. ௧௮ எனது பள்ைளகேள, நம்
அன்பு வார்த்ைதகளிலும் ேபச்சலும் மட்டும்
இருக்கலாகாது. நம் அன்பு உண்ைமயான
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அன்பாக இருக்க ேவண்டும். நாம் ெசய்க ற
காரியங்களால் நமதுஅன்ைப ெவளிப்படுத்த
ேவண்டும்.
௧௯-௨௦ நாம் உண்ைமயன் வழிையச்

சார்ந்தவர்கள் என்பைத இந்த வழியால்
அறயலாம். நம்ைமக் குற்றவாளிகளாக
நமது இருதயங்கேள உணர்த்தும்ேபாது,
நமது இருதயங்கைளக் காட்டிலும்
ேதவன் உயர்ந்தவராக இருப்பதால் அவர்
எல்லாவற்ைறயும்அறவார்.
௨௧ எனது அன்பான நண்பர்கேள,

நாம் தவறு ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம்
என்பைத உணராவ ட்டால் நாம் ேதவனிடம்
அச்சமற்றவர்களாக இருக்கமுடியும். ௨௨ நாம்
ேகட்க ற ெபாருட்கைள ேதவன் ெகாடுப்பார்.
நாம் ேதவனின் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவதாலும், ேதவைன மகழ்வூட்டுகற
காரியங்கைளச் ெசய்வதாலும் இவற்ைறப்
ெபறுக ேறாம். ௨௩ ேதவன் கட்டைளயடுவது
இதுேவ. நாம் குமாரனாகய இேயசு
க றஸ்துவல் வசுவாசம் ைவத்து,
ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க ேவண்டும். இது
ேதவனின் கட்டைள ஆகும். ௨௪ ேதவனின்
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக ற மனிதன்
ேதவனில் வாழ்க றான். ேதவனும்
அம்மனிதனில் வாழ்க றார். ேதவன்
நம்மில் வாழ்க றார் என்பைத நாம் எப்படி
அற க ேறாம்? ேதவன் நமக்களித்த
ஆவயானவரால்நாம்அற க ேறாம்.
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௪
தவறான ேபாதகர்கைளக் குறத்து

ேயாவானின்எச்சரிக்ைக
௧ எனது அன்பான நண்பர்கேள,

இவ்வுலகல் பல தவறான ேபாதகர்கள்
இப்ேபாது வாழ்க றார்கள். எனேவ
எல்லா ஆவகைளயும் நம்பாதீர்கள்.
ேதவனிடமிருந்து வந்தைவயா எனப்
பார்ப்பதற்கு அந்த ஆவகைள ேசாத த்துப்
பாருங்கள். ௨ ேதவனின் ஆவைய அறயும்
வைக இதுேவ ஆகும். ஓர் ஆவ , “இேயசு
பூமிக்கு வந்து மனிதனான கறஸ்து
என்பைத நான் நம்புக ேறன்” என்று
கூறும். அந்த ஆவ ேதவனிடமிருந்து
வந்தது. ௩ இன்ேனார் ஆவ இேயசுைவக்
குறத்து இவ்வாறு கூற மறுக்கறது, இது
ேதவனிடமிருந்து வந்த ஆவ அல்ல.
ேபாலி கறஸ்து வந்துெகாண்டிருப்பைத
நீங்கள் ேகட்டிருக்க றீர்கள். இப்ேபாது
ேபாலி கறஸ்து ஏற்ெகனேவ உலகல்
வந்தருக்க றான்.
௪ எனது அன்பான பள்ைளகேள,

நீங்கள் ேதவனுக்குச் ெசாந்தமானவர்கள்.
எனேவ நீங்கள் அவர்கைள
ெவற்றெகாண்டிருக்க றீர்கள். ஏன்?
உங்களில் இருப்பவர் உலகத்து
மக்களில் இருப்பவைனக் காட்டிலும்
ெபரியவர். ௫ அம்மக்கேளா உலகத்ைதச்
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ேசர்ந்தவர்கள். எனேவ அவர்கள் கூறுபைவ
உலகத்த ற்குரியைவ. அவர்கள் கூறுவைத
உலகம் ேகட்க றது. ௬ ஆனால் நாம்
ேதவனுக்குரியவர்கள். எனேவ ேதவைன
அறந்த மக்கள் நம் ேபச்ைசக் ேகட்க றார்கள்.
ஆனால் ேதவனிடமிருந்து வராத மக்கள்
நம் ேபச்ைசக் ேகட்பதல்ைல. இப்படித்
தான் உண்ைமயான ஆவயானவைரயும்,
ெபாய்யான பற ஆவகைளயும்
ெதரிந்துெகாள்க ேறாம்.

அன்புேதவனிடமிருந்துவருகறது
௭அன்பான நண்பர்கேள, ேதவனிடமிருந்து

அன்பு வருவதால் நாம் ஒருவைரெயாருவர்
ேநச க்க ேவண்டும். ப றைர ேநச க்க றவன்
ேதவனின் பள்ைளயாயருக்க றான்.
எனேவ ப றைர ேநச க்க றவன் ேதவைன
அறகறான். ௮ ப றைர ேநச க்காதவன்
ேதவைனஅறயமாட்டான். ஏெனனில் ேதவன்
அன்பாயருக்க றார். ௯ ேதவன் அவரது
ஒேர குமாரைன அவர் மூலமாக நமக்கு
வாழ்வளிக்கும் ெபாருட்டு இவ்வுலகத்த ற்கு
அனுப்பனார். ேதவன் தன் அன்ைப
இவ்வதம் நமக்குப் புலப்படுத்தனார்.
௧௦ ேதவன் நம்மிடம் காட்டும் அன்ேப
உண்ைமயான அன்பாகும். நாம் ேதவனிடம்
காட்டும் அன்பல்ல. ேதவன் நமது
பாவங்கைள நீக்கும் வழியாக அவரது
குமாரைனஅனுப்பனார்.



1 ேயாவான்௪:௧௧ xvi 1 ேயாவான்௪:௧௬

௧௧ அன்பான நண்பர்கேள, ேதவன்
நம்ைம இவ்வளவு அதகமாக ேநச த்தார்!
எனேவ நாமும் ஒருவைரெயாருவர்
ேநச க்கேவண்டும். ௧௨ எந்த மனிதனும்
ேதவைனக் கண்டதல்ைல. ஆனால்
நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநச த்தால்,
அப்ேபாது ேதவன் நம்மில் வச ப்பார். நாம்
ஒருவைரெயாருவர் ேநச த்தால் அப்ேபாது
ேதவனின் அன்பு அதன் குறக்ேகாைள
அைடக றது. அது நம்மில் முழுைம
ெபறுகறது.
௧௩ நாம் ேதவனிலும் ேதவன் நம்மிலும்

வாழ்வைத அற ந்தருக்க ேறாம். ேதவன்
நமக்கு அவரது ஆவயானவைரக்
ெகாடுத்ததால் நாம் இதைன அறக ேறாம்.
௧௪ ேதவன் குமாரைன இவ்வுலகன்
மீட்பராக அனுப்பனார் என்பைத நாம்
கண்டிருக்க ேறாம். இப்ேபாது மக்களுக்கு
அைதேய நாம் கூறுக ேறாம். ௧௫ ஒரு
மனிதன், “இேயசு ேதவனின் குமாரன்
என்பைத நம்புக ேறன்” என்று ெசான்னால்
அப்ேபாதுேதவன்அம்மனிதனில்வாழ்க றார்.
அம்மனிதனும் ேதவனில் வாழ்க றான்.
௧௬ ேதவன் நமக்காகக் ெகாண்டுள்ளஅன்ைப
அதனால் அறக ேறாம். அந்த அன்ைப நாம்
நம்புக ேறாம்.
ேதவன் அன்பாக இருக்க றார்.

அன்பல் வாழ்க ற மனிதன் ேதவனில்



1 ேயாவான்௪:௧௭ xvii 1 ேயாவான்௪:௨௧

வாழ்க றான். ேதவனும் அம்மனிதனில்
வாழ்க றார். ௧௭ ேதவனின் அன்பு
நம்மில் முழுைமயைடந்தால், ேதவன்
நம்ைம நயாயந்தீர்க்கும் நாளில் நாம்
அச்சமின்ற இருக்க முடியும். இவ்வுலகல்
நாம் அவைரப்ேபால இருப்பதால், நாம்
அச்சமில்லாமல் இருப்ேபாம். ௧௮ ேதவனின்
அன்பு எங்ேக இருக்க றேதா, அங்ேக அச்சம்
இருக்காது. ஏன்? ேதவனின் முழுைமயான
அன்புஅச்சத்ைதஅகற்றுகறது. ேதவன்தரும்
தண்டைனேய ஒருவைன அச்சுறுத்துகறது.
எனேவ அச்சமுள்ள மனிதனிடம் ேதவனின்
அன்புமுழுைமெபறவல்ைல.
௧௯ முதலில் ேதவன் நம்ைம ேநச த்ததால்,

நாம் ேநச க்க ேறாம். ௨௦ ஒருவன், “நான்
ேதவைன ேநச க்க ேறன்” என்று கூறயும்,
அம்மனிதன் கறஸ்துவல் அவனது
சேகாதரைனேயா, சேகாதரிையேயா
ெவறுத்தால் அப்ேபாது அம்மனிதன்
ெபாய்யன் ஆகறான். அம்மனிதன் தான்
காண்கற சேகாதரைன ேநச ப்பதல்ைல.
எனேவ அவன் ஒருேபாதும் கண்டிராத
ேதவைன ேநச க்க இயலாது. ௨௧ ேதவைன
ேநச க்க றஒருவன்அவனதுசேகாதரைனயும்
ேநச க்க ேவண்டும் என்பேத அவர் நமக்கு
வழங்கயகட்டைளஆகும்.

௫
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ேதவனின் மக்கள் உலைக எத ர்த்து
ெவற்ற ெபறுகறார்கள்
௧ இேயசுேவ க றஸ்து என நம்புக ற

மக்கள் ேதவனின் பள்ைளகளாவர்.
ப தாைவ ேநச க்க ற மனிதன் ேதவனின்
பள்ைளகைளயும் ேநச க்க றான். ௨ நாம்
ேதவனின் பள்ைளகைள ேநச க்க ேறாம்
என்பைத எவ்வாறு அற ேவாம்? ேதவைன
ேநச ப்பதாலும், அவரது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவதனாலும்அறக ேறாம். ௩ேதவைன
ேநச த்தல் என்பதுஅவரது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிதல் என்று ெபாருள்படும்.
ேதவனின் கட்டைளகள் நமக்கு மிகவும்
கடினமானைவயல்ல. ௪ ஏன்? ேதவனின்
பள்ைளயாகய ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
உலைக எத ர்த்து ெவல்கற ஆற்றல்
ெபற்றருக்க றான். ௫ நமது வசுவாசேம
உலகத்த ற்கு எத ராக ெவன்றது. எனேவ
உலைக எத ர்த்து ெவற்றயைடக ற மனிதன்
யார்? இேயசு ேதவனின் குமாரன் என்று
நம்புக றஒருவேனஆவான்.

ேதவன் நமக்கு அவரது குமாரைனக்
குறத்துக்கூறனார்
௬ இேயசு க றஸ்துேவ நம்மிடம்

வந்தவர். இேயசு நீேராடும் இரத்தத்ேதாடும்
வந்தவர். இேயசு நீரினால் மட்டுேம
வரவல்ைல. இல்ைல, இேயசு நீரினாலும்
இரத்தத்தனாலும் வந்தார். இது
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உண்ைமெயன்று நமக்கு ஆவயானவர்
கூறுகறார். ஆவயானவர் உண்ைமயாவார்.
௭ எனேவ இேயசுைவக் குறத்து நமக்குக்
கூறும் மூன்று சாட்ச கள் இருக்கன்றன.
௮ஆவ ,நீர்,இரத்தம்இந்தமூன்றுசாட்ச களும்
ஒப்புக்ெகாள்கன்றன.
௯ ச லவற்ைற உண்ைமயானைவயாக

மக்கள் கூறும்ேபாது அவற்ைற நம்புக ேறாம்.
ஆனால்ேதவன்ெசால்வதுஅைதக்காட்டிலும்
முக்கயமானது. இதுேவ ேதவன் நமக்குக்
கூறயதாகும். அவரது ெசாந்த குமாரைனக்
குறத்து உண்ைமைய அவர் நமக்குக்
கூறனார். ௧௦ ேதவனின் குமாரைன
நம்புக ற மனிதன் ேதவன் நமக்குக் கூறய
உண்ைமைய தனக்குள் ெகாண்டிருக்க றான்.
ேதவைன நம்பாத மனிதேனா ேதவைனப்
ெபாய்யராக்குக றான். ஏன்? ேதவன் அவரது
குமாரைனக் குறத்துக் கூறய ெசய்த கைள
அம்மனிதன் நம்பவல்ைல. ௧௧ இதுேவ
ேதவன் நமக்குக் கூறயதாகும். ேதவன்
நமக்கு ந த்தய ஜீவைனக் ெகாடுத்துள்ளார்.
ேமலும் இந்த ந த்தய ஜீவன் அவரது
குமாரனில் உள்ளது. ௧௨ குமாரைனக்
ெகாண்டிருக்க ற மனிதனுக்குஉண்ைமயான
ஜீவன் உண்டு. ஆனால் ேதவனின்
குமாரைனக் ெகாண்டிராத ஒருவன் அந்த
ஜீவைனக்ெகாண்டிருப்பதல்ைல.

நமக்குஇப்ேபாதுந த்தயஜீவன்உண்டு
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௧௩ ேதவனின் குமாரைன நம்புக ற
மக்களாகய உங்களுக்கு இந்தக் கடிதத்ைத
நான் எழுதுக ேறன். உங்களுக்கு இப்ேபாது
ந த்தய ஜீவன் கைடத்தருக்க றது
என்பைத நீங்கள் அறயும்படியாக இைத
எழுதுக ேறன். ௧௪ எந்த ஐயமுமின்ற
நாம் ேதவனிடம் வரமுடியும். அவர்
மனம் ஒத்துக்ெகாள்க ற எதைனயும் நாம்
ேதவனிடம் ேவண்டுகறேபாது, நாம்
ேகட்பைத ேதவன் கவனிக்க றார். ௧௫ நாம்
அவரிடம் ேகட்கும் ஒவ்ெவாரு முைறயும்
ேதவன் கவனித்துக் ேகட்க றார். எனேவ,
நாம் ேதவனிடமிருந்து ேகட்க ற ெபாருட்கைள
அவர் நமக்குத் தருவார் என்பைத நாம்
அற க ேறாம்.
௧௬ க றஸ்துவல் சேகாதரேனா

சேகாதரிேயா ந த்தய மரணத்தற்குள்
வழி நடத்தாத பாவம் ெசய்வைத ஒருவன்
பார்க்க றான் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
அப்பாவம்ெசய்க றஅந்த சேகாதரன்அல்லது
சேகாதரிக்காக ப ரார்த்தைன ெசய்தல்
ேவண்டும். அப்ேபாது ேதவன் அச்சேகாதரன்
அல்லது சேகாதரிக்குஜீவைனக்ெகாடுப்பார்.
ந த்தய மரணத்தற்குள் வழி நடத்தாத
பாவத்ைதச் ெசய்க ற மக்கைளக் குறத்து
நான் ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
மரணத்தற்குள் வழி நடத்தும் பாவமுண்டு.
அத்தைகய பாவத்த ற்காக ஒரு மனிதன்
ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
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நான் ெசால்லவல்ைல. ௧௭ தவறு ெசய்வது
எப்ெபாழுதும் பாவமாகும். ஆனால் ந த்தய
மரணத்தற்குள்வழி நடத்தாத பாவமுமுண்டு.
௧௮ேதவனின்பள்ைளயாகமாறயமனிதன்

பாவம் ெசய்வைதத் ெதாடர்வதல்ைல
என்பைத நாம் அற ேவாம். ேதவனின்
குமாரன், ேதவனின் பள்ைளையப்
பாதுகாக்க றார். தீயவனால் அம்மனிதைனத்
துன்புறுத்த இயலாது. ௧௯ நாம் ேதவனுக்கு
உரியவர்கள் என்பைத நாம் அற ேவாம்.
ஆனால் தீயவேனா உலகம் முழுவைதயும்
கட்டுப்படுத்துகறான். ௨௦ ேதவகுமாரன்
வந்தருக்க றார் என்பைத நாம் அற ேவாம்.
ேதவனின் குமாரன் நமக்குத் ெதளிைவ
ெகாடுத்தருக்க றார். உண்ைமயான
ேதவைன இப்ேபாது நாம் அறயமுடியும்.
ேதவேன உண்ைமயான ஒருவர். அந்த
உண்ைமயான ேதவனிடமும் அவரது
குமாரனாகய இேயசு க றஸ்துவடமும் நமது
ஜீவன் உள்ளது. அவேர உண்ைமயான
ேதவனும், அவேர ந த்தய ஜீவனுமானவர்.
௨௧ ஆைகயால், அன்பான மக்கேள,
வக்க ரகங்களாகய ேபாலிக் கடவுள்கைள
வ ட்டுநீங்கள்தூரவலகுங்கள்.
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