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ேயாவான்
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ மூப்பனாகய நான், ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ெபண்ணிற்கும்*
அவளதுகுழந்ைதகளுக்கும் எழுதுவது. நான்
உங்கள் அைனவைரயும் உண்ைமயான
நற்ெசய்தயன்படி ேநச க்க ேறன்.
உண்ைமையஅறந்த அைனவரும் உங்கைள
ேநச க்க றார்கள். ௨ நம் அைனவருக்குள்ளும்
இருக்கற உண்ைமயால் நாங்கள் உங்கைள
ேநச க்க ேறாம். என்ெறன்ைறக்கும் இந்த
உண்ைமநம்ேமாடுகூடஇருக்கும்.
௩ ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும், அவரது

மகனாகய இேயசு க றஸ்துவடமிருந்தும்
கருைபயும், இரக்கமும், சமாதானமும்,
அைமதயும் நம்ேமாடு இருப்பதாக. உண்ைம,
அன்பு, ஆகயவற்றன் மூலமாக நாம் இந்த
ஆசீர்வாதங்கைளப்ெபறுக ேறாம்.
௪உங்கள்குழந்ைதகளில் சலைரக்குற த்து

அறவதல் நான் சந்ேதாஷமைடக ேறன்.
ப தா நமக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
அவர்கள் உண்ைமயன் வழிையப்
பன்பற்றுகறார்கள் என்பைத அற ந்து

* ௧:௧: ெபண்இதுஒருெபண்ைணக்குறக்கலாம். அல்லது
இந்த நருபத்தல் ஒரு சைபையயும் குறக்கும் என்றால்,
அவளுைடய குழந்ைதகள் என்பது சைபயன் மக்கைளக்
குறக்கும்.
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நான் சந்ேதாஷப்படுக ேறன். ௫ இப்ேபாதும்,
அன்பான ெபண்மணிேய, நான் உனக்குக்
கூறுக ேறன், நாம் ஒருவைரெயாருவர்
ேநச க்கேவண்டும். இதுபுதுக்கட்டைளயல்ல,
ெதாடக்கத்தலிருந்ேத, நாம் ெபற்ற அேத
கட்டைளயாகும். ௬ நாம் வாழும்படியாக
அவர் கட்டைளய ட்ட வழியல் வாழ்வேத
அன்புகாட்டுவதாகும். ேதவனின் கட்டைளயும்
இதுேவ. நீங்கள் அன்பன் வாழ்க்ைகைய
வாழுங்கள். ெதாடக்கத்தல் இருந்ேத நீங்கள்
ேகள்வப்பட்ட கட்டைளயும்இதுதான்.
௭ இப்ேபாது உலகல் அேநக தவறான

ேபாதகர்கள் இருக்கறார்கள். இேயசு
க றஸ்து பூமிக்கு வந்து ஒரு மனிதனானார்
என்பைத இந்தத் தவறான ேபாதகர்கள்
ெசால்ல மறுக்க றார்கள். இந்த
உண்ைமைய ெசால்ல மறுக்க ற
மனிதன் தவறான ேபாதகனும்
ேபாலிக் க றஸ்துவுமாயருக்க றான்.
௮ எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்! உங்கள்
ெசயல்களுக்குரிய நற்பலைன
இழந்துவ டாதருங்கள். உங்களுக்குரிய
எல்லாப் பலன்கைளயும் ெபறுவதல்
எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்.
௯ க றஸ்துவன் ேபாதைனகைள

மட்டுேம பன்பற்றுவைத ஒருவன்
ெதாடரேவண்டும். க றஸ்துவன்
ேபாதைனகைள ஒருவன் மாற்றனால்,
அம்மனிதனிடம் ேதவன் இல்ைல. ஆனால்
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ேதவனின் ேபாதைனகைளத் ெதாடர்ந்து
ஒரு மனிதன் பன்பற்றனால், அம்மனிதன்
ப தா, குமாரன் ஆகய இருவைரயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க றான். ௧௦ ஒருவன்
இப்ேபாதைனையக் ெகாண்டுவராமல்
உங்களிடம்வந்தால்அவைனஉங்கள்வீட்டில்
ஏற்காதீர்கள். அவைன வரேவற்காதீர்கள்.
௧௧ நீங்கள் அவைன ஏற்றுக்ெகாண்டால்
அவனது தீயெசயல்களுக்கும் நீங்களும்
உதவயவராவீர்கள்.
௧௨ நான் உங்களிடம் கூற ேவண்டியது

மிகுத . ஆனால் தாைளயும், ைமையயும்
பயன்படுத்த வரும்பவல்ைல. பதலாக,
உங்களிடம் வர எண்ணுகேறன். அப்ேபாது
நாம் ஒருமித்துப் ேபச இயலும். அது நம்ைம
மக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்கும். ௧௩ ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட உங்கள் சேகாதரியன்
குழந்ைதகள் தங்கள் அன்ைப உங்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்துகறார்கள்.
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