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యోహాను రాసినమొదటి పతిక
గంథకర
ఈ పతికలో దీని రచయిత పేరు కనిపించదు. కానీ సంఘం ఎంతో

సప్షట్ం బలంగా మొదటి నించీ ఇసూత్ వచిచ్న సాకష్ ం పకారం దీని
రచయిత శిషుయ్డు, అపోసత్లుడు యోహాను (లూకా 6:13, 14).
ఈలేఖలోల్ యోహాను పేరు కనిపించకపోయినపప్టికీ ఇతడే రచయిత
అనడానికిమూడు ఆధారాలు ఉనాన్యి. రెండవ శతాబిద్ రచయితలు
యోహానునే ఈ పతిక రాసినటుట్ పేరొక్నాన్రు. రెండవది,ఈ పతికలో
యోహాను సువార పదజాలం, లిఉనాన్యి. మూడవదిగా రచయిత
తాను యేసు శరీరానిన్ చూశానని, తాకానని చెపాప్డు. ఈ మాట
యోహానుకు తపప్క వరిసుత్ ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 85 - 95
ఎఫెసులో తన వృదాధ్ పయ్ంలోయోహాను ఇది రాశాడు.
సీవ్కర
ఈ లేఖ ఎవరికి రాశాడో ఇకక్డ సప్షట్ంగా చెపప్లేదు. కానీ

ఇందులోని విషయానీన్ బటిట్ , విశావ్సులకె రాశాడనుకోవచుచ్ (1:3-4;
2:12-14). అనేక పదేశాల పరిశుదుధ్ కోసం అతడు రాసి ఉండవచుచ్.
సూథ్ లంగా అంతటా ఉనన్ ర్సత్వులనన్మాట. 2:1, “నా చినన్
పిలల్లారా.”

పయోజనం
మనం ఆనందంతో నిండి పోవాలనీ, పాపం నుండి

తపిప్ంచుకోవాలనీ, రకష్ణ నిశచ్యత కలిగి ఉండాలనీ విశావ్సి
కీసుత్ తో వయ్కిగత సంబంధంలోకి రావాలనీ, సహవాసం పెంపొందాలనీ
యోహాను రాశాడు. యోహానుముఖయ్ంగా సంఘం నుంచి వే పోయి
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సువార సతయ్ం నుండి మనుషులను దూరం చేయజూసుత్ నన్ అబదధ్
బోధకుల సమసయ్ను ముఖయ్ంగా చరిచ్ంచాడు.

ముఖాయ్ంశం
దేవునితో సహవాసం

విభాగాలు
1. అవతారం వాసత్వికత— 1:1-4
2. సహవాసం— 1:5-2:17
3.మోసానిన్ పసిగటట్డం— 2:18-27
4. పసుత్ తం పవిత జీవనానికి పేరణ— 2:28-3:10
5. నిశచ్యతకు పునాది పేమ— 3:11-24
6. అబదధ్ ఆతమ్ల వివేచన— 4:1-6
7. పవితీకరణకు అవశయ్క న సంగతులు— 4:7-5:21

కుటుంబానికి తండితో సహవాసం (కీసుత్ అవతారం వలల్
సహవాసం సాధయ్ ంది)

1 ఆది నుండి ఉనన్ జీవ వాకుక్ను గురించి మేము వినన్దీ, మా
కళళ్తో చూసిందీ, దగగ్రగా గమనించిందీ, మా చేతులతో తాకిందీ
మీకు పకటిసుత్ నాన్ం. 2ఆ జీవం వెలల్ ంది. తండితో ఉండి ఇపుప్డు
బయటకు కనిపించినఆశాశవ్తజీవానిన్మేముచూశాంకాబటిట్ మీకు
సాకష్మిసూత్ దానిన్ మీకు పకటిసుత్ నాన్ం.

సహవాసం తండితో, కుమారుడితో కూడా
3 మీరు కూడా మాతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని మేము

చూసిందీ, వినన్దీ మీకు పకటిసుత్ నాన్ం. నిజానికి మన సహవాసం
తండితోను, ఆయన కుమారుడు యేసు కీసుత్ తోను ఉంది. 4 మీ
ఆనందం సంపూరి కావాలనిఈ సంగతులు మీకు రాసుత్ నాన్ం.

సహవాసానికి షరతు: వెలుగులో నడవాలి
5 దేవుడు వెలుగు. ఆయనలో చీకటి లేనే లేదు. దీనిన్ మేము

ఆయన దగగ్ర విని మీకు పకటిసుత్ నాన్ం. 6 మనకు ఆయనతో
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సహవాసం ఉందని చెపుప్కుంటూ, చీకటి మారగ్ంలో ఉంటే మనం
అబదధ్ం ఆడుతునన్టేట్ . సతాయ్నిన్ ఆచరిసుత్ నన్టుట్ కాదు. 7 అయితే,
ఆయన వెలుగులో ఉనన్ పకారం మనం వెలుగులో నడిసేత్, మనకు
ఒకరితో ఒకరికి అనోయ్నయ్సహవాసం ఉంటుంది. అపుప్డు ఆయన
కుమారుడు యేసు కీసుత్ రకం మనలను పతి పాపం నుండి శుదిధ్
చేసుత్ ంది.

లోపలునన్ పాపానిన్ గురించాలి
8మనలో పాపం లేదని మనం అంటే మనలను మనమే మోసం

చేసుకుంటునాన్ం. మనలో సతయ్ం ఉండదు.
పాపం ఒపుప్కోలు, కష్మాపణ, శుదిధ్

9 కాని, మన పాపాలు మనం ఒపుప్కుంటే, మన పాపాలు
కష్మించడానికీ, సమసత్ దురీన్తి నుండి శుదిధ్ చేయడానికీ ఆయన
నమమ్దగినవాడు, నాయ్యవంతుడు. 10 మనం పాపం చెయయ్లేదు
అంటే, మనం ఆయనను అబదిధ్కుణిణ్ చేసినటేట్ . ఆయన వాకుక్
మనలో లేనటేట్ .

2
కీసుత్ మనకోసం విజాఞ్ పన చేసూత్ ఉండడం వలల్ సహవాసం

కొనసాగుతునన్ది
1నా పియ న పిలల్లారా,మీరు పాపం చెయయ్కుండా ఉండాలని

ఈ సంగతులు నేను మీకు రాసుత్ నాన్ను. కాని, ఎవ నా పాపం
చేసేత్, తండి దగగ్ర మన ప న నాయ్యవాది, నీతిపరుడు అయిన
యేసు కీసుత్ మనకు ఉనాన్డు. 2మనపాపాలకుమాతమే కాకుండా,
సరవ్లోక పాపాలకూ ఆయనే పరిహారం.

సహవాసం గురుతులు: విధేయత, పేమ
3ఆయనఆజఞ్లుమనంపాటిసూత్ ఉంటే,ఆయననుమనంఎరిగిన

వారం అని మనకు తెలుసుత్ ంది. 4 “నాకు ఆయన తెలుసు” అని
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చెబుతూ, ఆయన ఆజఞ్లు పాటించని వాడు అబదిధ్కుడు. అతనిలో
సతయ్ం లేదు. 5 కాని, ఎవ నా ఆయన వాకుక్ పకారం నడుసూత్
ఉంటే, నిజంగా అతనిలో దేవుని పేమ సంపూరణ్ం అయియ్ంది. మనం
ఆయనలోఉనాన్మని ఇందువలల్ మనకు తెలుసు.

6 ఆయనలో ఉనాన్నని చెపేప్వాడు యేసు కీసుత్ ఎలా
నడుచుకునాన్డో, అలాగే నడుచుకోవాలి. 7 పియులారా, నేను
మీకు రాసుత్ నన్ది కొతత్ ఆజఞ్ కాదు. ఇది ఆరంభం నుంచీ మీకు ఉనన్
పాత ఆజేఞ్. ఈపాత ఆజఞ్ మీరు వినన్ వాకేక్.

8 అయినా, మీకు కొతత్ ఆజఞ్ రాసుత్ నాన్ను. కీసుత్ లోనూ, మీలోనూ
ఇది నిజమే. ఎందుకంటే చీకటి వెళిళ్పోతూ ఉంది. నిజ న
వెలుగు ఇపప్టికే పకాశిసూత్ ఉంది. 9 తాను వెలుగులో ఉనాన్నని
చెపుప్కుంటూ, తన సోదరుణిణ్ దేవ్షించేవాడు ఇపప్టికీ చీకటిలోనే
ఉనాన్డు. 10 తన సోదరుణిణ్ పేమించేవాడు వెలుగులో ఉనాన్డు.
అతడు తడబడి పడిపోయే అవకాశం లేదు. 11కాని తన సోదరుణిణ్
దేవ్షించేవాడు చీకటోల్ ఉనాన్డు. చీకటోల్ నే నడుసూత్ ఉనాన్డు. చీకటి
అతణిణ్ గుడిడ్వాడుగా చేసింది కాబటిట్ అతడు ఎకక్డికి వెళత్ నాన్డో
అతనికి తెలియదు.

12 పియ న చినన్పిలల్లారా! కీసుత్ నామంలో మీ పాపాలకు
కష్మాపణ దొరికింది కాబటిట్ మీకు రాసుత్ నాన్ను.

13తండులారా, ఆరంభం నుంచీ ఉనన్వాడు మీకు తెలుసు కాబటిట్
మీకు రాసుత్ నాన్ను. యువకులారా, మీరు తానుని ఓడించారు
కాబటిట్ మీకు రాసుత్ నాన్ను.

14 చినన్పిలల్లాల్ రా, మీరు తండిని తెలుసుకుని ఉనాన్రు కాబటిట్
మీకు రాసుత్ నాన్ను.
తండులారా, ఆరంభం నుంచీ ఉనన్వాడు మీకు తెలుసు కాబటిట్

మీకు రాసుత్ నాన్ను.
యువకులారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకుక్ మీలో నిలిచి

ఉంది,మీరు తానును ఓడించారు, అందుకే మీకు రాసుత్ నాన్ను.
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దేవుని పిలల్లు ఈ లోకానిన్ పేమించకూడదు
15ఈలోకానిన్ గానీ,ఈలోకంలో ఉనన్వాటిని గానీ పేమించకండి.

ఎవ నా ఈ లోకానిన్ పేమిసేత్, పరమ తండి పేమ ఆ వయ్కిలో లేనటేట్ .
16 ఈ లోకంలో ఉనన్వనీన్, అంటే, శరీరాశ, నేతాశ, ఈ జీవిత
దురహంకారం-ఇవి తండికి సంబంధించినవి కావు. లోకం నుండి
కలిగేవే. 17ఈలోకం,దానిలో ఉనన్ ఆశలు గతించిపోతూ ఉనాన్యి
గానీ దేవుని సంకలప్ం నెరవేరేచ్వాడు శాశవ్తంగా ఉంటాడు.

కీసుత్ వతావ్నిన్ పశిన్ంచే వారి విషయంజాగతత్గా ఉండాలి
18 పిలల్లూ, ఇది చివరి ఘడియ. కీసుత్ విరోధి వసుత్ నాన్డని

మీరు వినాన్రు కదా, అయితే, ఇపప్టికే చాలామంది కీసుత్ విరోధులు
వచాచ్రు. దీనిన్బటిట్ ఇది ఆఖరి ఘడియ అని మనకు తెలుసూత్
ఉంది. 19 వారు మన దగగ్ర నుండి వెళాళ్రు గాని మనవాళ ళ్
కాదు. మనవాళేళ్ అయితే మనతోనే ఉండిపోయేవారు. బయటకు
వెళిళ్పోవడం దావ్రా వారు మనకు సంబంధించినవారు కాదని
కనబడుతూ ఉంది.

20 కాని, మీకు పరిశుదాధ్ తమ్ అభిషేకం ఉంది. అందుచేత మీ
అందరికీ సతయ్ం తెలుసు. 21మీకు సతయ్ం తెలియదు అనే ఉదేద్శంతో
నేను మీకు రాయలేదు. సతయ్ం మీకు తెలుసు. సతయ్ం నుండి
ఏ అబదధ్మూ రాదు కాబటిట్ మీకు రాసుత్ నాన్ను. 22 యేసే కీసుత్
అని అంగీకరించని వాడు గాక మరి అబదిధ్కుడు ఎవరు? తండిని,
కుమారుణిణ్ నిరాకరించేవాడే కీసుత్ విరోధి. 23 కుమారుణిణ్ నిరాకరించిన
పతివాడికీతండిలేనటేట్ . కుమారుణిణ్ ఒపుప్కునన్వాడికితండిఉనన్టేట్ .

24మీ తే,మొదటినుంచి ఏది వినాన్రోఅదిమీలోనిలిచిపోయేలా
చూసుకోండి. మొదటినుండీవినన్దిమీలోఅలాగేనిలిచిఉంటే,మీరు
కుమారుడిలో, తండిలో నిలిచి ఉంటారు. 25ఆయనమనకు శాశవ్త
జీవానిన్ వాగాద్ నం చేశాడు. 26 ఇవనీన్,మిమమ్లిన్ తపుప్ దారి పటిట్ంచే
వారిని గురించి రాశాను.
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27 ఇక మీ విషయంలో, ఆయన నుండి అందుకునన్ అభిషేకం
మీలో నిలిచి ఉంది కాబటిట్ , ఎవవ్రూ మీకు ఉపదేశం చెయయ్వలసిన
అవసరం లేదు. ఆయన అభిషేకం అనిన్టిని గూరిచ్ మీకు ఉపదేశం
చేసుత్ ంది. ఆ అభిషేకం సతయ్ం. అది అబదధ్ం కాదు. అది మీకు
ఉపదేశం చేసిన విధంగామీరు ఆయనలో నిలిచి ఉండండి.

28 కాబటిట్ పిలల్లూ, ఆయన రాకడలో ఆయన పతయ్కష్ం
అయినపుప్డు, ఆయన ముందు సిగుగ్ పాలు కాకుండా రయ్ంతో
నిలబడగలిగేలా ఆయనలో నిలిచి ఉండండి.

చినన్పిలల్లు ఒకరినొకరు ఎలా గురిసాత్ రు?
29 ఆయన నీతిమంతుడు అని మీకు తెలుసు కాబటిట్ , నీతిని

అనుసరించే వారందరూ ఆయన వలల్ పుటిట్నవారని కూడా మీకు
తెలుసు.

3
1 మనం దేవుని పిలల్లం అని పిలిపించుకోవాలని తండి మనకు

ఎలాటి పేమను కటట్బెటాట్ డో చూడండి! మనం దేవుని పిలల్లమే. ఆ
కారణం చేత లోకం మనలను గురించదు, ఎందుకంటే అది దేవుణిణ్
ఎరగదు. 2 పియులారా, ఇపుప్డు మనం దేవుని పిలల్లం. ఇక
ముందుమనంఎలాఉండబోతునాన్మోమనకు ఇంకావెలల్డికాలేదు.
కాని కీసుత్ పతయ్కష్ం అయినపుప్డు మనం ఆయనను ఉనన్వాడు
ఉనన్టుట్ గానే చూసాత్ మనీ ఆయనలాగాఉంటామనీమనకు తెలుసు.

3ఆయనమీదఇలాంటిఆశాభావంనిలిపినపతిఒకక్డూ,ఆయన
పవితు ఉనన్ విధంగా తనను తాను పవితం చేసుకుంటాడు.
4 పాపం చేసే పతివాడూ అకమంగా పవరిసుత్ నాన్డు. పాపమంటే
అకమమే.

5 మన పాపాలు తీసివేయడానికి కీసుత్ మన కోసం వచాచ్డు.
ఆయనలో ఏ పాపమూ లేదు. 6 ఆయనలో నిలిచి ఉనన్వారెవరూ
పాపం చేసూత్ ఉండరు. పాపం చేసూత్ ఉనన్వాడు, ఆయన ఎవరో
తెలుసుకోలేదు, ఆయనను ఎనన్డూ చూడలేదు.
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7 పిలల్లూ, మిమమ్లిన్ ఎవవ్రూ తపుప్ దారి పటిట్ంచకుండా జాగతత్
పడండి. కీసుత్ నీతిమంతు ఉనన్టుట్ గా, నీతిని జరిగించే పతి
వాడూ నీతిపరుడు. 8పాపం చేసూత్ ఉండేవాడు తాను సంబంధి.
ఎందుకంటే ఆరంభం నుండీ తాను పాపం చేసూత్ నే ఉనాన్డు.
తాను పనులను నాశనం చేయడానికి దేవుని కుమారుడు పతయ్కష్ం
అయాయ్డు.

9దేవునిదావ్రా జనిమ్ంచిన వాడు పాపం చెయయ్డు. దేవునిదావ్రా
జనిమ్ంచిన వాడిలో దేవుని వితత్నం ఉంటుంది కాబటిట్ అతడు పాపం
చెయయ్లేడు. 10నీతిని జరిగించని వారు దేవుని పిలల్లు కాదు. తమ
సోదరుణిణ్ పేమించనివారు దేవుని పిలల్లు కాదు. దీనిన్ బటిట్ దేవుని
పిలల్లెవరో, తాను పిలల్లెవరో తెలిసిపోతుంది.

చినన్పిలల్లు కలిసి నివసించాలి
11 మనం ఒకరిని ఒకరు పేమించుకోవాలనన్ సందేశం మీరు

ఆరంభం నుండి వింటూనే ఉనాన్రు. 12 తాను సంబంధి అయిన
కయీను తన తముమ్ణిణ్ చంపాడు. మీరు అతనిలా ఉండవదుద్ .
కయీను తన తముమ్ణిణ్ ఎందుకు చంపాడు? అతని కియలు
దురామ్రగ్ నవి. అతని తముమ్ని కియలు నీతిగలవి.

13నాసోదరులారా,ఈలోకం మిమమ్లిన్ దేవ్షిసేత్ ఆశచ్రయ్పడకండి.
14మనం మన సోదరులను పేమిసుత్ నాన్ం కాబటిట్ మనం మరణంలో
నుండి జీవంలోకిదాటిపోయామనిమనకు తెలుసు. పేమించనివాడు
మరణంలోనే ఉండిపోతాడు. 15తన సోదరుణిణ్ దేవ్షించే పతివాడూ
హంతకుడే. ఏహంతకునిలోనూశాశవ్తజీవంనిలిచిఉండదనిమీకు
తెలుసు.

16 యేసు కీసుత్ మన కోసం తన పాణం అరిప్ంచాడు. పేమంటే
ఇదే. మనం కూడా మన సోదరుల కోసం మన పాణం అరిప్ంచాలి.
17ఈ లోకంలో అనీన్ ఉనన్వాడు, అవసరంలో ఉనన్ తన సోదరుణిణ్
చూసి, అతనిపటల్ కనికరం చూపకపోతే, దేవుని పేమ అతనిలో ఎలా
ఉంటుంది?



యోహాను రాసినమొదటి పతిక 3:18 viii యోహాను రాసినమొదటి పతిక 4:3

18నా పియ న పిలల్లూ, నాలుకతో మాటలతో పేమిసుత్ నాన్మని
చెపప్డం కాదు, చేతలతో సతయ్ంతో పేమిదాద్ ం. 19 దీనివలన మనం
సతయ్ సంబంధులమని తెలుసుత్ ంది. అపుప్డు మన హృదయాలు
ఆయన ఎదుట నిబబ్రంగా ఉంటాయి. 20మన హృదయం మన
నిందమోపితే, దేవుడుమనహృదయం కనాన్ గొపప్వాడు, ఆయనకు
అనీన్ తెలుసు.

21 పియులారా, మన హృదయం మన నింద మోపకపోతే,
దేవుని దగగ్ర రయ్ంగా ఉంటాం. 22 అపుప్డు, ఆయన ఆజఞ్లు
పాటిసూత్ , ఆయన దృషిట్కి ఇషట్ నవి చేసూత్ ఉండడం వలల్, మనం
ఏదిఅడిగినా,అదిఆయనదగగ్ర నుండిపొందుతాం. 23ఇదేఆయన
ఆజఞ్: ఆయన కుమారుడుయేసు కీసుత్ నామంలో విశావ్సం ఉంచాలి.
ఆయన ఆజఞ్ పకారం ఒకరిని ఒకరు పేమించుకోవాలి.

24 దేవుని ఆజఞ్లు పాటించే వాడు ఆయనలో నిలిచి ఉంటాడు.
దేవుడు అతనిలో నిలిచి ఉంటాడు. ఆయనమనకిచిచ్న ఆతమ్ దావ్రా
ఆయనమనలో నిలిచి ఉనాన్డనిమనకు తెలుసు.

4
కుటుంబం,లోకం, కపట బోధకుల విషయంలోజాగతత్

1 పియులారా, లోకంలో చాలామంది అబదధ్ పవకలు
బయలుదేరారు. పతి ఆతమ్నూ నమమ్కండి. ఆ ఆతమ్లు దేవునికి
సంబంధించినవో, కావో, పరీ ంచి చూడండి.

కీసుత్ గురించి వారి తపుప్డు బోధ
2ఏఆ నాదేవునికిచెందినదాలేదాఅనన్ విషయానిన్ఈవిధంగా

గురించగలుగుతాము. యేసు కీసుత్ మానవునిగా వచాచ్డు అని
అంగీకరించేపతిఆతామ్ దేవునికిచెందినది. 3యేసునుఅంగీకరించని
పతి ఆతామ్ దేవుని నుండి వచిచ్ంది కాదు. అది కీసుత్ విరోధికి చెందిన
ఆతమ్. అది రాబోతునన్దని మీరు వినాన్రు. కానీ అది ఇపప్టికే ఈ
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లోకంలో ఉంది. 4 పిలల్లూ, మీరు దేవుని సంబంధులు. మీరు ఆ
ఆతమ్లను జయించారు. ఎందుకంటే, మీలో ఉనన్వాడు ఈ లోకంలో
ఉనన్వాడికనాన్ గొపప్వాడు.

వారి లకష్ణాలు
5 ఆ ఆతమ్లు లోకానికి చెందినవారు కాబటిట్ వారు చెపేప్ది లోక

సంబంధంగా ఉంటుంది. లోకం వారి మాట వింటుంది. 6 మనం
దేవుని సంబంధులం. దేవుణిణ్ తెలుసుకునన్వాడు మన మాట
వింటాడు. దేవునిసంబంధికానివాడుమనమాటవినడు. దీనిన్ బటిట్
ఏ ఆతమ్ సతయ్ నదో, ఏఆతమ్ అసతయ్ నదోమనంతెలుసుకుంటాం.

నిజ న పిలల్లు జనిమ్ంచిన విధానం
7పియులారా,ఒకరినిఒకరు పేమించుకుందాం. ఎందుకంటే,పేమ

దేవునినుండి వసుత్ ంది. పేమించే పతి మనిషీ దేవుని దావ్రా పుటిట్ ,
దేవుణిణ్ తెలుసుకునన్ వాడు. 8పేమించనివాడికి దేవుడు తెలియదు.
ఎందుకంటే దేవుడు పేమ. 9 దేవుడు తన ఏ క కుమారుణిణ్
ఈ లోకంలోకి పంపించి, ఆయన దావ్రా మనం జీవించాలనన్ది
ఆయన ఉదేద్శం. దీని దావ్రా దేవుని పేమ మన మధయ్ వెలల్డి
అయియ్ంది. 10 మనం దేవుణిణ్ పేమించామని కాదు గాని ఆయనే
మనలను పేమించి, మన పాపాలకు పాయశిచ్తత్ బలిగా మనకోసం
తన కుమారుణిణ్ పంపించాడు. పేమంటే ఇదే.

11 పియులారా, దేవుడు మనలను ఇంతగా పేమించాడు కాబటిట్
మనం కూడా ఒకరిని ఒకరు పేమించుకోవాలి. 12ఎవవ్రూ, ఎనన్డూ,
దేవుణిణ్ చూడలేదు. మనం ఒకరిని ఒకరు పేమించుకుంటే, దేవుడు
మనలో నిలిచి ఉంటాడు. ఆయన పేమ మనలో సంపూరణ్ం
అవుతుంది. 13 దీనివలన మనం ఆయనలో నిలిచి ఉనాన్మనీ,
ఆయన మనలో నిలిచి ఉనాన్డనీ తెలుసుకుంటాము. ఎందుకంటే,
ఆయన తన ఆతమ్ను మనకిచాచ్డు.
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14తండి తన కుమారుణిణ్ ఈ లోక రకష్కుడుగా పంపించడం మేము
చూశాము. దానికి మేము సాకష్ులం. 15యేసు దేవుని కుమారుడని
ఎవరు అంగీకరిసాత్ రో అతనిలో దేవుడు నిలిచి ఉంటాడు. అతడు
దేవునిలో నిలిచి ఉంటాడు. 16 దేవునికి మన ఉనన్ పేమను
మనం తెలుసుకుని విశవ్సించాము. దేవుడు పేమ. పేమలో నిలిచి
ఉనన్వాడు దేవునిలో నిలిచి ఉంటాడు. దేవుడు అతనిలో నిలిచి
ఉంటాడు. 17తీరుప్ రోజునమనం రయ్ంతో ఉండేలామనమధయ్ ఈ
పేమ పరిపూరణ్ం అయియ్ంది. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనం ఆయన
ఉనన్టేట్ ఉనాన్ం.

18 పేమలో భయం లేదు. పరిపూరణ్ పేమ భయానిన్
పారదోలుతుంది. ఎందుకంటే భయం శికష్కు సంబంధించింది. భయం
ఉనన్వాడు ఇంకా పేమలోపరిపూరణ్తపొందలేదు. 19దేవుడేమొదట
మనలను పేమించాడు కాబటిట్ మనం ఆయనను పేమిసుత్ నాన్ం.

20 “నేను దేవుణిణ్ పేమిసుత్ నాన్ను” అని చెబుతూ, తన సోదరుణిణ్
దేవ్షిసేత్,అతడు అబదిధ్కుడే. కనిపిసుత్ నన్ సోదరుణిణ్ పేమించనివాడు,
కనిపించని దేవుణిణ్ పేమించలేడు. 21 దేవుణిణ్ పేమించేవాడు తన
సోదరుణిణ్ కూడా పేమించాలి, అనన్ ఆజఞ్ ఆయన నుండి మనకు
ఉంది.

5
విశావ్సమేఈలోకంలో విజయం

1 యేసే కీసుత్ అని నమిమ్నవారంతా దేవుని దావ్రా పుటిట్నవాళేళ్.
తండిగా అయిన వాణిణ్ పేమించిన వారంతా ఆయన దావ్రా
పుటిట్నవాణిణ్ కూడా పేమిసాత్ రు. 2మనం దేవుణిణ్ పేమిసూత్ , ఆయన
ఆజఞ్లను పాటిసూత్ ఉంటే, దేవుని పిలల్లను పేమిసుత్ నాన్మని దాని
వలల్ మనకు తెలుసు.

3ఆయన ఆజఞ్లను పాటిసేత్ మనం దేవుణిణ్ పేమించినటేట్ . ఆయన
ఆజఞ్లు భారం కాదు. 4దేవుని దావ్రా పుటిట్నవారు అందరూ లోకానిన్
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జయిసాత్ రు. లోకానిన్ జయించింది మన విశావ్సమే. 5 లోకానిన్
జయించేది ఎవరు? యేసు దేవుని కుమారుడు అని నమిమ్నవాడే!
6 నీళళ్ దావ్రా, రకం దావ్రా వచిచ్నవాడు యేసు కీసేత్. ఆయన
కేవలం నీటి దావ్రా మాతమే కాదు. నీళళ్ దావ్రా, రకం దావ్రా
కూడా వచాచ్డు. దేవుడు ఆతమ్ రూపి గనక ఆతేమ్ ఇది సతయ్మని
సాకష్మిసుత్ నాన్డు.

7 సాకష్ ం ఇచేచ్ వారు ముగుగ్ రునాన్రు. 8 ఆతమ్, నీళ ళ్, రకం-
ఈ మూడూ ఒకే సాకష్ ం చెబుతునాన్యి. 9 మనుషుల సాకష్ ం
మనం సీవ్కరిసాత్ ం. కాని దేవుని సాకష్ ం అంతకనాన్ గొపప్ది. దేవుని
సాకష్ ం ఆయన కుమారుణిణ్ గూరిచ్నదే. 10 దేవుని కుమారుని పటల్
విశావ్సం ఉంచిన వారిలోనే సాకష్ ం ఉంటుంది. దేవుణిణ్ నమమ్ని వయ్కి
దేవుణిణ్ అబదిధ్కుడుగా చేసినటేట్ . ఎందుకంటే దేవుడు తన కుమారుని
విషయం చెపిప్న సాకష్ ం ఆ వయ్కి నమమ్లేదు.

11 ఆ సాకష్ ం ఇదే, దేవుడు మనకు శాశవ్త జీవం ఇచాచ్డు. ఈ
జీవం తన కుమారుడిలో ఉంది. 12 కుమారుడు ఉనన్వాడికి జీవం
ఉంది. దేవుని కుమారుడు లేని వాడికి జీవం లేదు. 13 దేవుని
కుమారుని నామంలో విశావ్సం ఉంచిన మీకు శాశవ్త జీవం ఉందని
మీరు తెలుసుకోడానికి ఈ సంగతులు మీకు రాసుత్ నాన్ను.

14 ఆయన దగగ్ర మనకునన్ రయ్ం ఇదే, ఆయన చితాత్ నికి
అనుగుణంగామనంఏదిఅడిగినా,ఆయనమనవినన్పం వింటాడు.
15మనం అడిగిన విషయాలనీన్ ఆయన వింటాడని తెలిసేత్, మనం
అడిగినవిమనకు కలిగాయనిమనకు తెలుసు.

16తనసోదరుడు,మరణం కలిగించనిపాపం చెయయ్డం ఎవ నా
చూసేత్, చూసినవాడు ఆ సోదరుని కోసం పారిథ్ంచాలి. అతణిణ్ బటిట్
మరణం కలిగించని పాపం చేసిన వాడికి దేవుడు జీవం ఇసాత్ డు.
మరణం కలిగించే పాపం ఉంది. దాని విషయంలో అతడు
పారిథ్ంచాలని నేను చెపప్ను.
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17సమసత్ దురీన్తీపాపమే. కానిమరణం కలిగించనిపాపం కూడా
ఉంది. 18 దేవుని దావ్రా పుటిట్నవాడు పాపం చెయయ్డు. దేవుని
దావ్రా పుటిట్న వాణిణ్ దేవుడు పాపం నుండి కాపాడుతాడు. దుషుట్ డు
ముటట్కుండా ఉంచుతాడు. 19 మనం దేవుని సంబంధులం అని
మనకు తెలుసు. లోకమంతా దుషుట్ ని ఆధీనంలో ఉంది.

20 దేవుని కుమారుడు వచిచ్ మనకు అవగాహన ఇచాచ్డు.
నిజ న దేవుడెవరో అరథ్ం అయేయ్లా చేశాడు. మనం ఆ నిజ
దేవునిలో, ఆయన కుమారుడు యేసు కీసుత్ లో ఉనాన్ం. ఈయనే
నిజ న దేవుడూ శాశవ్త జీవం కూడా.

21పిలల్లూ, విగహాలకు దూరంగా ఉండండి.
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