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ேயாவான்
எழுத யமூன்றாம்கடிதம்

௧ மூப்பனாகய நான், உண்ைமயனால்
நான் ேநச க்கும் எனது அன்பான நண்பன்
காயுவுக்குஎழுதுவது,
௨ எனது அன்பான நண்பேன, உனது

ஆன்மா நலமாயருக்கும் வண்ணம்
ஒவ்ெவாரு வைகயலும் நீ நலமாயருக்க
ேவண்டுெமன நான் ப ரார்த்த க்க ேறன்.
௩உனதுவாழ்க்ைகயல்உள்ளஉண்ைமையக்
குறத்துச் சல சேகாதரர்கள் என்னிடம்
வந்து கூறனர். உண்ைமயன் வழிைய
நீ ெதாடர்ந்து பன்பற்றுவைத அவர்கள்
எனக்குக் கூறனர். இது எனக்கு சந்ேதாஷம்
ெகாடுத்தது. ௪ உண்ைமயன் வழிைய
எனது பள்ைளகள் பன்பற்றுகறார்கள்
என்பைதக் ேகட்கும்ேபாது எனக்கு அளவு
கடந்த சந்ேதாஷம்உண்டாக றது.
௫ எனது அன்பான நண்பேன,

க றஸ்துவல் சேகாதரருக்கு உதவுவதல்
நீ ெதாடர்ந்து ஈடுபடுவது நல்லது.
உனக்குத் ெதரியாத சேகாதரருக்கும்
நீ உதவக்ெகாண்டிருக்க றாய்!
௬இச்சேகாதரர்கள் உனது அன்ைபக் குறத்து
சைபக்கு கூறனர். அவர்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடருவதற்குத் தயவு ெசய்து நீ உதவு,
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ேதவைன மகழ்ச்ச ப்படுத்தும் வழியல்
அவர்களுக்கு உதவு. ௭ க றஸ்துவன்
ேசைவக்காக இச்சேகாதரர்கள்
பயணம் ேமற்ெகாண்டனர். ேதவனில்
வசுவாசமற்ேறாரிடமிருந்து அவர்கள்
எந்தவத உதவையயும் ஏற்கவல்ைல.
௮ எனேவ இச்சேகாதரருக்கு நாம் உதவ
ேவண்டும். நாம் அவர்களுக்கு உதவும்ேபாது,
உண்ைமக்கானஅவர்கள் ேவைலயல் நாமும்
பங்குெகாள்ேவாம்.
௯ நான் சைபக்கு ஒரு நருபம்

எழுத ேனன். ஆனால் நாங்கள் ெசால்வைதத்
த ேயாத்த ேரப்பு ேகட்கவல்ைல. எப்ேபாதும்
அவர்களுக்குத் தைலவனாக இருப்பதற்கு
அவன் வரும்புக றான். ௧௦ த ேயாத்த ேரப்பு
ெசய்வது தவறு என்பைத நான் வரும்ேபாது
ேபசுேவன். அவன் எங்கைளக் குறத்துப்
ெபாய் கூற , தீயன ேபசுக றான். அவன்
ெசய்வது இது மட்டுமல்ல. க றஸ்துவன்
ேசைவயல் ஈடுபட்டுள்ள சேகாதரருக்கு
உதவவும் மறுக்க றான். சேகாதரருக்கு உதவ
வரும்பும் மக்கைளயும் த ேயாத்த ேரப்பு
தடுக்க றான். அவர்கள் சைபயனின்று
வலகும்படியாகச்ெசய்க றான்.
௧௧எனதுஅன்பான நண்பேன, தீயவற்ைறப்

பன்பற்றாேத. நல்லவற்ைறப் பன்பற்று.
நல்லவற்ைறச் ெசய்க ற மனிதன்
ேதவனிடமிருந்துவந்தவன். தீயைவெசய்யும்
மனிதேனா, ேதவைனஅறயாதவன்.
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௧௨ ெதெமத்த ரியுைவப் பற்ற எல்லா
மக்களும் நல்லபடியாகப் ேபசுக றார்கள்.
அவர்கள் கூறுவேதாடு உண்ைமயும்
ஒத்துப்ேபாக றது. அவைனக் குறத்து
நாங்களும் நல்லவற்ைறேய ெசால்க ேறாம்.
நாங்கள் கூறுவது உண்ைமெயன்பதும்
உனக்குத்ெதரியும்.
௧௩ உனக்கு நான் கூற ேவண்டிய

பல ெசய்த கள் உள்ளன. ஆனால்
எழுதுேகாைலயும் ைமையயும் பயன்படுத்த
வரும்பவல்ைல. ௧௪ நான் உன்ைன
வைரவல் சந்த க்க வரும்புக ேறன்.
அப்ேபாது நாம் ஒருமித்துக் கூடிப்
ேபசலாம். ௧௫ உனக்கு சமாதானம்
உண்டாகட்டும். என்ேனாடிருக்கும்
நண்பர்கள் உனக்குத் தங்கள் அன்ைபத்
ெதரிவ க்க றார்கள். அங்குள்ள நம்
நண்பர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் எங்கள்
அன்ைபத்ெதரியப்படுத்து.



iv

புனிதைபப ள்படிக்கஎளிதாக
Easy Reading Version of the Holy Bible in the Tamil

language of India
copyright © 1994-2008 World Bible Translation Center

Language: தமிழ் (Tamil)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. •May be
quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations from WBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:
info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/tam


v

site: http://www.wbtc.org

2018-05-14

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
a0896b78-2532-5f7b-b28a-cb666e9209ae


	3 யோவான்

