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योहानाचे पिहले पतर्

हे पतर् लेखक ओळखत नाही, परंतु मंडळीची मजबतू,
सातत्त्यपणूर् आिण सुरुवातीची साक्ष िशष्य आिण परे्िषत
योहानाला संबोिधत करते (लकू 6:13, 14). जरी या
पतर्ामध्ये योहानाचे नाव कधीही नमदू केलेले नसले तरी, तीन
सुस्पष्ट सचूना त्याच्याकडे आहेत ज्यांनी त्याला लेखक म्हणनू
िनदिशत केले आहे. पिहले, दुसर्या शतकाच्या सुरुवातीच्या
लेखकांनी त्याला लेखक म्हणनू संदिभर्त केले. दुसरे, पतर्ांमध्ये
योहानाच्या शुभवतर्मानामध्ये समान शब्दसंगर्ह आिण लेखन
शैली समािवष्ट आहे. ितसरे, लेखकाने िलिहले की त्याने येशचू्या
शरीराला पािहले आिण स्पशर् केले होते,जो परे्िषताच्या बाबतीत
नक्कीच सत्य होते (1 योहान 1:1-4; 4:14).

साधारण इ.स. 85 - 95.
योहानाने इिफस येथे आपल्या जीवनाच्या नंतरच्या भागात

पतर् िलिहले, िजथे त्याने आपले बहुतेक वृद्ध आयुष्य घालवले.

योहानाच्या पिहल्या पतर्ाचे परे्क्षक पतर्ामध्ये स्पष्टपणे
सिूचत नाहीत. तथािप, सामगर्ीवरून असे सिूचत होते की
योहानाने िवश्वासूंना िलिहले (1 योहान 1:3, 4; 2:12-14). हे
शक्य आहे की याला अनेक िठकाणी संतांना उदे्दशनू िलिहण्यात
आले आहे. सामान्यत: सवर्तर् िखर्स्ती लोकांना, 2:1, “अहो
माझ्या मुलांनो.”
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योहानाने सहभागीतेची उन्नती करण्यासाठी, जेणेकरून
पापापासनू आपल्याला वाचता येण्याकिरता, तारणपर्ाप्तीचे
पणूर् आश्वासन देण्यासाठी, िवश्वासात िखर्स्ताबरोबर वैयिक्तक
सहभािगता आणण्यासाठी आिण आपण आनंदाने भरले जावे
यासाठी हे पतर् िलिहले. योहान िवशेषतः मंडळीपासनू िवभक्त
झालेल्या खोट ा िशक्षकांचा पर्श्न सोडवतो आिण जे लोक
सुवातच्या सत्यापासनू दरू जाण्याचा पर्यत्न करीत होते.

परमेश्वराशी सहभागीता
रूपरेषा
1. येशचूी मानवी देह धारण करण्याची वास्तिवकता — 1:1-4
2. सहभागीता — 1:5-2:17
3. फसवणकू ओळखणे — 2:18-27
4. सद्यिस्थतीत पिवतर् राहण्याची परे्रणा — 2:28-3:10
5. आश्वासनासाठी आधार म्हणनू परे्म — 3:11-24
6. खोट ा आत्म्याची पारख — 4:1-6
7. पिवतर्तेची आवश्यक — 4:7-5:21

. 1:1-5
1 जे आरंभापासनू होते, ते आम्ही ऐकले आहे, आमच्या

डोळ्यांनी आम्ही जे पािहले आिण न्याहाळले आहे, जे आमच्या
हातांनी हाताळले त्याच जीवनाच्या शब्दािवषयी आम्ही सांगतो.
2 ते जीवन आम्हास पर्कट झाले. आम्ही ते पािहले आहे;
त्यािवषयी आम्ही साक्ष देतो आिण आम्ही त्या सावर्कािलक
जीवनािवषयी तुम्हास घोषणा करीत आहोत. ते जीवन
िपत्याजवळ होते आिण ते आम्हास पर्कट केले गेले. 3 आम्ही
जे पािहले व ऐकले आहे ते आम्ही आता तुम्हांलाही घोिषत
करीत आहोत, यासाठी की तुमचीही आमच्यासोबत सहभािगता



1:4 iii योहानाचे पिहले पतर् 2:2

असावी. आमची सहभािगता तर देविपता व त्याचा पुतर् येशू
िखर्स्त याजबरोबर आहे. 4 तुमचा-आमचा आनंद पणूर् व्हावा
म्हणनू आम्ही या गोष्टी तुम्हास िलिहतो.

5 जो संदेश आम्ही त्याच्यापासनू ऐकला आहे तोच आम्ही
तुम्हास सांगत आहोत, देव पर्काश आहे आिण त्याच्याठायी
मुळीच अंधार नाही.

6 जर आम्ही म्हणतो की, आमची देवाबरोबर सहभािगता
आहे पण पापाच्या अंधारामध्ये आम्ही जगतो तर आम्ही खोटे
बोलत आहोत व सत्याला अनुसरत नाही. 7 पण जसा तो
पर्काशात आहे तसे जर आपण पर्काशात चालत असलो तर
आपली एकमेकांबरोबर सहभािगता आहे आिण त्याचा पुतर्
येशू ह्याचे रक्त आपल्याला सवर् पापांपासनू शुद्ध करते. 8 जर
आम्ही असे म्हणतो की, आमच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही, तर
आम्ही स्वतःला फसवतो आिण आपल्याठायी सत्य नाही. 9 जर
आपण आपली पापे कबलू करतो, तर तो िवश्वासू व न्यायी आहे
म्हणनू आपल्या पापांची क्षमा करील आिण आपल्याला सवर्
अनीतीपासनू शुद्ध करील. 10 जर आम्ही म्हणतो की आम्ही पाप
केले नाही तर आम्ही त्यास लबाड ठरवतो आिण त्याचे वचन
आपल्याठायी नाही.

2
1 माझ्या िपर्य मुलांनो, तुम्ही पाप करू नये यासाठी मी

तुम्हास या गोष्टी िलहीत आहे, पण जर तुम्हांपैकी एखादा पाप
करतो तर त्याच्यासाठी िपत्याजवळ आपला कैवारी येशू िखर्स्त
जो नीितमान तो आहे. 2तो केवळ आमच्याच पापासाठी नव्हे तर
सगळ्या जगाच्याही पापांबद्दल पर्ायिश्च झाला आहे.
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3 जर आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो तर आम्ही त्यास खर्या
अथार्ने ओळखले आहे. 4 जो कोणी असे म्हणतो, “मी देवाला
ओळखतो!” परंतु त्याच्या आज्ञा पाळत नाही तर तो खोटे
बोलत आहे; आिण त्याच्याठायी सत्य नाही. 5 पण जर कोणी
त्याच्या वचनापर्माणे चालतो, तर त्यांच्यामध्ये देवाची पर्ीती
पणूर्त्वास गेली आहे. ह्यावरून आपल्याला कळून येते की,आपण
त्याच्याठायी आहोत. 6 मी देवामध्ये राहतो असे म्हणणार्याने,
जसा येशू िखर्स्त चालला तसे चालले पािहजे.

7 िपर्यांनो, मी तुम्हास नवी आज्ञा िलहीत नाही, परंतु जी
आज्ञा तुम्हास आरंभापासनू देण्यात आली आहे तीच जुनी आज्ञा
िलिहतो; जे वचन तुम्ही ऐकले ते ती जुनी आज्ञा होय. 8 तरीही
मी एकपर्कारे नवी आज्ञा िलहीत आहे. ती िखर्स्तात आिण
तुमच्यात सत्य आहे कारण अंधार नाहीसा होत आहे व खरा
पर्काश अगोदरपासनूच पर्काशत आहे. 9 मी पर्काशात आहे
असे म्हणनू जो आपल्या भावांचा दे्वष करतो तो अजनू अंधारांतच
आहे. 10 जो आपल्या भावावर परे्म करतो तो पर्काशात राहतो
आिण त्याच्यामध्ये अडखळण्याचे कारण नसते. 11 पण जो
आपल्या भावाचा दे्वष करतो तो अंधारात आहे. तो अंधारात
जगत आहे व तो कोठे जात आहे हे त्यास कळत नाही कारण
अंधाराने त्याचे डोळे आंधळे केलेले आहेत.

12 िपर्य मुलांनो, मी तुम्हास िलहीत आहे कारण िखर्स्ताच्या
नावामुळे तुमच्या पापांची तुम्हास क्षमा झालेली आहे.
13 विडलांनो, मी तुम्हास िलिहतो कारण जो सुरुवातीपासनू
अिस्तत्वात आहे, त्यास तुम्ही ओळखता. तरुणांनो, मी तुम्हास
िलहीत आहे कारण दुष्टावर तुम्ही िवजय िमळवला आहे.
लहान मुलांनो, मी तुम्हास िलहीले आहे, कारण तुम्ही िपत्याला
ओळखता. 14 विडलांनो, मी तुम्हास िलहीत आहे कारण तुम्हास
िपता माहीत आहे. विडलांनो, मी तुम्हास िलिहले कारण जो
सुरुवातीपासनू अिस्तत्वात आहे त्याची तुम्हास ओळख झाली
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आहे. तरुणांनो, मी तुम्हास िलिहले कारण तुम्ही बळकट आहात;
देवाचे वचन तुमच्यामध्ये राहते कारण तुम्ही दुष्टावर मात केली
आहे.

15 जगावर िकंवा जगातील गोष्टीवंर पर्ीती करू नका. जर
कोणी जगावर पर्ीती करीत असेल तर त्याच्याठायी िपत्याची
पर्ीती नाही. 16 कारण जगात जे सवर् आहे ते, म्हणजे देहाची
वासना, डोळ्यांची वासना व संसारािवषयीची फुशारकी ही
िपत्यापासनू नाहीत, तर जगापासनू आहेत. 17 जग व जगातील
वासना नाहीशा होत आहेत. पण जो देवाच्या इच्छेपर्माणे
करतो तो सवर्काळपयर्ंत जगेल.

18 मुलांनो, शेवट जवळ आला आहे व तुम्ही ऐकल्यापर्माणे
िखर्स्तिवरोधी येत आहेत आिण आताच पुष्कळ िखर्स्तिवरोधक
उठले आहेत; ह्यावरून आपल्याला िदसनू येते की, ही शेवटली
घटका आहे. 19 आपल्यातनूच ते िनघाले तरी ते आपले नव्हते;
ते आपले असते तर आपल्याबरोबर रािहले असते; त्यांच्यातील
कोणीही आपला नाही हे पर्कट व्हावे म्हणनू ते िनघाले. 20 पण
जो पिवतर् त्याच्यापासनू तुमचा आत्म्याने अिभषेक केला आहे
म्हणनू तुम्हा सवार्नंा सत्य माहीत आहे. 21 तुम्हास सत्य कळत
नाही म्हणनू मी तुम्हास िलहीले आहे असे नाही, तुम्हास ते
कळते म्हणनू आिण कोणतीही लबाडी सत्यापासनू नाही, म्हणनू
िलिहले आहे.

22 येशू हा िखर्स्त आहे असे नाकारणारा लबाड नाही काय?
जो िपत्याला आिण पुतर्ाला नाकारतो तोच िखर्स्तिवरोधी आहे.
23जो कोणी पुतर्ाला नाकारतो त्यास िपता लाभत नाही पण जो
पुतर्ाला स्वीकारतो त्यास िपता लाभला आहे. 24 तुमच्यािवषयी
जे म्हणावयाचे तर, जे तुम्ही आरंभापासनू ऐकले ते तुम्हामध्ये
राहो. जे तुम्ही आरंभापासनू ऐकले ते जर तुम्हामध्ये रािहले,
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तर तुम्हीही पुतर्ामध्ये व िपत्यामध्ये रहाल. 25 आिण देवाने
आम्हास जे देण्याचे अिभवचन िदले आहे ते म्हणजे सावर्कािलक
जीवन होय.

26 जे तुम्हास फसिवण्याचा पर्यत्न करीत आहेत
त्यांच्यािवषयी मी तुम्हास या गोष्टी िलहीत आहे. 27 पण
तुम्हािवषयी म्हणावयाचे तर, त्याच्याकडून तुमचा अिभषेक
झाला तो तुम्हामध्ये राहतो, तेव्हा तुम्हास कोणी िशकिवण्याची
गरज नाही, त्याचा अिभषेक तो सत्य आहे, खोटा नाही तुम्हास
सवर् गोष्टीिंवषयी िशकिवतो त्यापर्माणे व त्याने तुम्हास
िशकिवल्यापर्माणे तुम्ही त्यांच्यामध्ये राहा.

28 म्हणनू आता, िपर्य मुलांनो, िखर्स्तामध्ये राहा, यासाठी
की, जेव्हा िखर्स्त पर्कट होइल, तेव्हा आम्हास धैयर् िमळेल
व जेव्हा तो परत येतो तेव्हा त्याच्याद्वारे आम्ही लिज्जत केले
जाणार नाही. 29 जर तुम्हास माहीत आहे की, िखर्स्त नीितमान
आहे तर जे लोक चांगले काम करतात ते देवाचे पुतर् आहेत हे
देखील तुम्हास कळेल.

3
1 आपल्याला देवाची मुले हे नाव िमळाले ह्यात देव िपत्याने

आपल्याला केवढे पर्ीतीदान िदले आहे पाहा आिण आपण तसे
आहोत ह्यामुळे जग आपल्याला ओळखीत नाही कारण त्यांनी
त्यास ओळखले नाही. 2 िपर्यांनो, आता आम्ही देवाची मुले
आहोत आिण भिवष्यकाळात आम्ही कसे असू हे आम्हास माहीत
नाही. तरीही आम्हास माहीत आहे की, जेव्हा िखर्स्त पुन्हा
येईल, तेव्हा आम्ही त्याच्यासारखे अस,ू कारण तो जसा आहे तसे
आम्ही त्यास पाह.ू 3 आिण ज्या पर्त्येकाने ही आशा िखर्स्तावर
ठेवली आहे, जसा िखर्स्त शुद्ध आहे, तसा तो आपणाला शुद्ध
करतो.



3:4 vii योहानाचे पिहले पतर् 3:15

4 पर्त्येकजण जो पाप करतो तो िनयमशास्तर्ाचे उल्लंघन
करतो कारण पाप हे िनयमशास्तर्ाचे उल्लंघन आहे. 5 तुम्हास
माहीत आहे की, पापे हरण करण्यासाठी तो पर्कट झाला;
त्याच्याठायी पाप नाही. 6 जो कोणी त्याच्याठायी राहतो तो
पाप करीत नाही. जो कोणी पाप करीतो त्याने त्यास पािहले नाही
आिण त्यास ओळखलेही नाही.

7 िपर्य मुलांनो, तुम्हास कोणी फसवू नये. तो जसा नीितमान
आहे तसा िखर्स्त नीतीने चालणाराही न्यायसंपन्न आहे. 8 जो
पाप करतो तो सैतानाचा आहे कारण सैतान आरंभापासनू पाप
करीत आहे आिण सैतानाची कामे नष्ट करण्यासाठीच देवाचा
पुतर् पर्कट झाला.

9 जो कोणी देवापासनू जन्मलेला आहे तो पाप करीत नाही
कारण त्याचे बीज त्यांच्यामध्ये राहते. त्यामुळे तो पापात राहू
शकत नाही कारण तो देवापासनू जन्मला आहे. 10 ह्यावरून
देवाची मुले व जी सैतानाची मुले उघड िदसनू येतात. जो
कोणी नीितमत्त्वाने वागत नाही तो देवाचा नाही व जो आपल्या
भावावर पर्ीती करीत नाही तोही नाही. 11 आपण एकमेकांवर
पर्ीती करावी, हा संदेश आपण आरंभापासनू ऐकला तो हाच
आहे. 12काईन त्या दुष्टाचा होता व त्याने आपल्या भावाचा वध
केला त्याच्यासारखे आपण नसावे. त्याने त्याचा वध कशासाठी
केला? कारण काइनाची कृत्ये दुष्ट होती आिण तर त्याच्या
भावाची कृत्ये न्यायी होती.

13 बंधनूो, जर जग तुमचा दे्वष करते तर त्याचे आश्चयर् मानू
नका. 14आपल्याला माहीत आहे की, आपण मरणातनू जीवनात
गेलो आहोत कारण आपण आपल्या बंधवूर पर्ीती करतो. जो
पर्ीती करत नाही तो मरणात राहतो. 15 जो कोणी आपल्या
भावाचा दे्वष करतो, तो खुनी आहे आिण तुम्हास माहीत आहे
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की, खुनी मनुष्याच्या ठायी सावर्कािलक जीवन राहत नाही.
16 िखर्स्ताने आपल्यासाठी स्वतःचा जीव िदला. यामुळे पर्ीती
काय आहे ते आपल्याला समजते. म्हणनू आपणदेखील आपल्या
भावासाठी जीव िदला पािहजे. 17जर कोणाजवळ जिगक संप ी
आहे आिण त्याचा भाऊ गरजवंत आहे हे पाहनूही त्याच्यावर
दया करीत नाही तर त्याच्यामध्ये देवाची पर्ीती राहते कसे म्हणू
शकतो?

18 िपर्य मुलांनो, आपण शब्दाने िकंवा जीभेने नव्हे, तर कृतीने
व खरेपणाने पर्ीती करावी. 19 यावरुन आपण ओळखू की आपण
सत्याचे आहोत व त्याच्यासमोर आपल्या अंतःकरणाला धैयर्
देऊ, 20 कारण जर आपले अंतःकरण आपल्याला दोषी ठरवते,
तर आपल्या अंतःकरणापेक्षा देव थोर आहे आिण तो सवर्काही
जाणतो.

21 िपर्य िमतर्ांनो, वाईट करण्याबद्दल जर आमची अंतःकरणे
आम्हास दोष देत नाहीत तर देवाकडे जाण्यासाठी आम्हास
धैयर् आहे. 22 आिण आपण जे काही मागतो ते त्याच्यापासनू
आपल्याला िमळते कारण आपण त्याच्या आज्ञा पाळतो आिण
त्यास जे आवडते ते करतो.

23 तो आम्हास अशी आज्ञा आहे की, त्याचा पुतर् येशू
िखर्स्त ह्याच्या नावावर आम्ही िवश्वास ठेवावा आिण त्याने
आपल्याला आज्ञा िदल्यापर्माणे एकमेकांवर पर्ीती करावी.
24 जो देवाची आज्ञा पाळतो तो त्याच्यामध्ये राहतो आिण देव
त्याच्यात राहतो आिण त्याने जो पिवतर् आत्मा आपल्याला
िदला, त्यावरून आपल्याला कळून येते की, तो आपल्याठायी
राहतो.

4
1 िपर्यांनो, पर्त्येक आत्म्यावर िवश्वास ठेवू नका परंतु ते

आत्मे देवापासनू आहेत िकंवा नाहीत याची परीक्षा करा कारण
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जगात पुष्कळ खोटे संदेष्टे िनघाले आहेत. 2 अशापर्कारे तुम्ही
देवाचा आत्मा ओळखा “येशू िखर्स्त देह धारण करून आला.” हे
जो पर्त्येक आत्मा कबलू करतो तो देवापासनू आहे. 3आिण जो
पर्त्येक आत्मा येशलूा कबलू करत नाही, तो देवापासनू नाही.
हाच िखर्स्तिवरोधकाचा आत्मा आहे; तो येणार हे तुम्ही ऐकले
आहे. तो जगात आताही आहे.

4 माझ्या िपर्य मुलांनो, तुम्ही देवाचे आहात आिण त्यांना
तुम्ही िजंकले आहे कारण जगामध्ये जो आहे त्याच्यापेक्षां जो
तुमच्यामध्ये आहे; तो महान देव आहे. 5 ते आत्मे जगाचे आहेत
म्हणनू ते जगाच्या गोष्टी बोलतात व जग त्यांचे ऐकते. 6 पण
आम्ही देवाचे आहोत. जो देवाला ओळखतो तो आपले ऐकतो.
परंतु जो देवाचा नाही तो आपले ऐकत नाही. अशा रीतीने सत्य
पर्कट करणारा आत्मा कोणता आिण फसवणारा आत्मा कोणता
हे आपण ओळखतो.

7 िपर्यांनो, आपण एकमेकांवर पर्ीती करावी कारण पर्ीती
देवाकडून आहे आिण जो कोणी पर्ीती करतो तो पर्त्येकजण
देवापासनू जन्मला आहे आिण देवाला ओळखतो. 8 जो
पर्ीती करीत नाही, तो देवाला ओळखत नाही कारण देव
पर्ीती आहे. 9 देवाने आपला एकुलता एक पुतर् या जगात
पाठिवला यासाठी की त्याच्याद्वारे आम्हास जीवन िमळावे.
अशापर्कारे त्याने त्याची आम्हावरील पर्ीती दाखवली आहे.
10 आम्ही देवावर पर्ीती केली असे नाही तर त्याने आम्हावर
पर्ीती केली व आपल्या एकुलत्या एका पुतर्ाला आमच्या
पापांकिरता पर्ायिश्च म्हणनू पाठवले; यातच खरी पर्ीती
आहे. 11 िपर्यांनो, जर देवाने आमच्यावर अशापर्कारे पर्ीती
केली तर आम्ही एकमेकांवर पर्ीती केलीच पािहजे. 12 देवाला
कोणी कधीही पािहले नाही पण जर आपण एकमेकांवर पर्ीती
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केली तर देव आपल्यामध्ये राहतो व त्याची पर्ीती आपल्यात
पणूर् होते.

13 अशापर्कारे आम्हास समजू शकते की तो आमच्यामध्ये
राहतो व आम्ही त्याच्यामध्ये राहतो, त्याने त्याच्या आत्म्यातनू
आपल्याला िदले आहे. 14 ही गोष्ट आम्ही पािहली आहे व
आम्ही साक्ष देतो की, जगाचा तारणारा म्हणनू िपत्याने पुतर्ाला
पाठवले आहे. 15 जर कोणी “येशू हा देवाचा पुतर् आहे” हे
कबलू करतो तर त्याच्याठायी देव राहतो आिण देव त्यांच्यामध्ये
राहतो. 16 आिण म्हणनू आम्ही ओळखतो आिण त्या पर्ीतीवर
आम्ही िवश्वास ठेवतो की, जी देवाने आमच्यावर केली. देव
पर्ीती आहे आिण जो पर्ीतीत राहतो तो देवामध्ये राहतो आिण
देव त्यामध्ये राहतो.

17 ह्यात आपल्यामध्ये पर्ीती पणूर् केलेली आहे यासाठी की,
न्याय ठरण्याच्या िदवशी आम्हास धैयर् असावे, कारण जसा तो
आहे तसेच आपणही या जगात आहोत. 18 पर्ीतीच्या ठायी
िभती नसते. इतकेच नव्हे तर पणूर् पर्ीती भीती घालवनू देते.
भीतीमध्ये शासन आहे आिण भीती बाळगणारा पर्ीतीमध्ये पणूर्
झालेला नाही. 19 पिहल्याने त्याने आपणावर पर्ीती केली,
म्हणनू आपण पर्ीती करतो. 20 “मी देवावर पर्ीती करतो,” असे
म्हणनू जर कोणी आपल्या बंधचूा दे्वष करील, तर तो लबाड आहे
कारण डोळ्यांपुढे असलेल्या आपल्या बंधवूर जो पर्ीती करीत
नाही तर त्यास न पािहलेल्या देवावर पर्ीती करता येणे शक्य
नाही. 21 जो देवावर पर्ीती करतो त्याने आपल्या बंधवूरही
पर्ीती करावी, ही िखर्स्ताची आपल्याला आज्ञा आहे.

5
1 येशू हा िखर्स्त आहे, असा जो कोणी िवश्वास धरतो तो

देवापासनू जन्मलेला आहे आिण जो कोणी जन्म देणार्यावर
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पर्ीती करतो. तो त्याच्यापासनू जन्मलेल्यावरही पर्ीती करतो.
2 देवावर पर्ीती करण्याने व त्याच्या आज्ञा पाळण्याने आम्ही
ओळखतो की आम्ही देवाच्या मुलांवर पर्ीती करतो. 3 देवावर
पर्ीती करणे म्हणजे त्याच्या आज्ञापालन करणे आिण त्याच्या
आज्ञा कठीण नाहीत. 4 कारण पर्त्येकजण जो देवापासनू
जन्मला आहे तो जगावर िवजय िमळवतो आिण ज्याने जगावर
जय िमळवला तो म्हणजे आपला िवश्वास.

5 येशू हा देवाचा पुतर् आहे असा िवश्वास धरणार्यािशवाय
जगावर िवजय िमळिवणारा कोण आहे? 6 जो आमच्याकडे पाणी
व रक्त यांच्यासह आला तो हाच म्हणजे येशू िखर्स्त; केवळ
पाण्याद्वारेच नाही तर पाणी आिण रक्ताद्वारे आला. 7 आत्मा हा
साक्ष देणारा आहे कारण आत्मा सत्य आहे. 8 साक्ष देणारे तीन
साक्षीदार आहेत. आत्मा, पाणी आिण रक्त, या ितघांची एकच
साक्ष आहे. 9 जर आम्ही मनुष्यांनी िदलेली साक्ष स्वीकारतो, तर
देवाने िदलेली साक्ष त्यांच्या साक्षीहनू अिधक महान आहे. देवाने
आपणास िदलेली साक्ष ही त्याच्या पुतर्ािवषयीची आहे. 10 जो
कोणी देवाच्या पुतर्ावर िवश्वास ठेवतो त्याच्या स्वतःमध्ये ही
साक्ष आहे. जो देवाच्या साक्षीवर िवश्वास ठेवत नाही, त्याने
देवाला लबाड ठरवले आहे कारण देवाने आपल्या स्वतःच्या
पुतर्ाबाबत िदलेल्या साक्षीवर त्याने िवश्वास ठेवला नाही.
11आिण देवाची जी साक्ष आहे तीही आहे की, देवाने आपल्याला
सावर्कािलक जीवन िदले आहे आिण हे जीवन त्याच्या पुतर्ाच्या
ठायी आहे. 12 ज्याच्याजवळ पुतर् आहे त्यास जीवन आहे पण
ज्याच्याजवळ पुतर् नाही त्यास जीवन नाही.

13 जे देवाच्या पुतर्ाच्या नावावर िवश्वास ठेवतात त्यांना मी
या गोष्टी िलहीत आहे, यासाठी की, तुम्हास सावर्कािलक जीवन
लाभले आहे, यािवषयी तुम्हास कळावे.
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14 आिण आम्हास देवामध्ये धैयर् आहे की, आपण त्याच्या
इच्छेपर्माणे काही मािगतले तर तो आपले ऐकेल. 15 आिण
आपण जे काही मागतो ते तो ऐकतो, हे आपल्याला ठाऊक आहे
म्हणनू ज्या मागण्या आपण त्याच्याजवळ केल्या आहेत त्या
आपल्याला िमळाल्या आहेत हेही आपल्याला ठाऊक आहे.

16 जर एखाद्याला त्याचा बंधू पापात पडलेला िदसला आिण
त्याचा पिरणाम मरण नसेल तर त्याने त्याच्याकरता पर्ाथर्ना
करावी आिण देव त्यास जीवन देईल. ज्याचा पिरणाम मरण नाही
असे पाप करणार् यास ते देईल. ज्याचा पिरणाम मरण आहे असेही
पाप आहे आिण त्यासाठी त्याने िवनंती करावी असे मी म्हणत
नाही. 17 सवर् अनीती हे पाप आहे, पण असेही पाप आहे ज्याचा
पिरणाम मरण नाही.

18 आम्ही जाणतो की, जो कोणी देवाचे मलू झाला आहे तो
पाप करीत राहत नाही. जो देवापासनू जन्मला आहे. देव स्वतः
त्याचे संरक्षण करतो आिण सैतान त्यास हात लावू शकत नाही.
19 आम्हास माहीत आहे की आम्ही देवाचे आहोत आिण संपणूर्
जग हे त्या वाईटाच्या िनयंतर्णाखाली आहे. 20 पण आम्हास
माहीत आहे की देवाचा पुतर् आला आहे व त्याने आम्हास
समजबुद्धी िदलेली आहे, यासाठी की, जो खरा आहे त्यास आम्ही
ओळखावे आिण जो खरा आहे त्याच्याठायी म्हणजे त्याचा पुतर्
येशू िखर्स्त ह्याच्याठायी, आपण आहोत. हाच खरा देव आहे
आिण तो सावर्कािलक जीवन आहे.

21 माझ्या मुलांनो, स्वतःला मतूी र्पजेूपासनू दरू राखा.



xiii

इंिडयन रीवाइज्ड वजर्न (IRV) - मराठी
The Indian Revised Version Holy Bible in the Marathi

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: मराठी (Marathi)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
88800015-42e7-5f7b-b439-46a48dd18742

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/mar
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	योहानाचे पहिले पत्र

