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યોહાનનો પહેલો પત્ર
લેખક
પત્ર પોતે લેખકનીઓળખઆપતો નથી, પણ મંડળ ની દ્રઢ, ુસંગત

અને સૌથી શરૂઆતની સાક્ષી યોહાન જે શષ્ય અને પ્રે રત હતો તેને
લેખક ગણાવે છે ( ૂક 6:13,14). જો કે આ પત્રોમાં યોહાન ું નામ
દશાર્વે ું નથી તો પણ, ત્રણ પ્રબળ નશાનીઓ લેખક તર કે તેની તરફ
નદશ કરે છે. પ્રથમ તો, બીજી સદ ની શરૂઆતના લેખકો લેખક તર કે
યોહાનનો ઉલ્લેખ કરે છે. બીજુ, આ પત્રો યોહાનની ુવાતાર્નાં જે ું
શ ભંડોળ તથા લેખનશૈલી ધરાવે છે. ત્રીજુ, લેખક લખે છે કે તેણે
ઈ ુના શર રને જો ું હ ું તથા તેને સ્પશર્ કય હતો, કે જે પ્રે રત યોહાન
વષે તદ્દન સા ું હ ું (1:1-4; 4:14).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 85 થી 90 ની વચ્ચેનો છે.
યોહાને આ પત્ર તેના જીવનના પાછલા ગાળામાં એફેસસમાં લ ો

હતો કે ાં તેણે પોતાની ૃદ્ધાવ ાનો મોટા ભાગનો સમય વતા ો
હતો.

વાંચકવગર્
આપત્રના વાંચકવગર્ને પત્રમાં સ્પ પણે દશાર્વવામાંઆ ો નથી. તો

પણ, વષયવસ્ ુ દશાર્વે છે કે યોહાને વ ાસીઓને લ ું હ ું (1:3-
4; 2:12-14). તે શ છે કે તેને ઘણા ળોના સંતોને સંબોધીને
લખવામાં આ ો હતો. જમે 2:1 માં લ ું છે કે, “મારા નાનાં બાળકો”
તેમ તેને સામાન્ય ર તે દરેક ળના ખ્રસ્તીઓ માટે લખવામાં આ ો
છે.

હે ુ
યોહાને સંગતને પ્રોત્સાહન આપવા કે જથેી તેઓ આનંદથી ભર ૂર

થાય, તેઓને પાપ કરતા રોકવા, વ ાસીઓને ઉદ્ધારની ૂર ખાતર
પમાડવા તથા વ ાસીઓને ખ્રસ્ત સાથે ક્તગત સંગતમાં લાવવા
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લ ું હ ુ.ં યોહાને ખાસ કર ને જૂઠા શક્ષકોના પ્ર ને સંબો ધત કય
હતો કે જઓેમંડળ થીઅલગથયા હતાઅને લોકોને ુવાતાર્નાં સત્યથી
દૂર લઈ જવા માંગતા હતા.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર સાથે સંગત

રૂપરેખા
1. દેહધાર પણાની વાસ્ત વક્તા— 1:1-4
2. સંગત— 1:5-2:17
3. છેતર પડ ની ઓળખ— 2:18-27
4. વતર્માનમાં પ વત્ર જીવન જીવવા ઉ ેજન— 2:28-3:10
5. ખાતર ના આધાર તર કે પ્રેમ— 3:11-24
6. જૂઠા આત્માઓની પારખ— 4:1-6
7. પ વત્રીકરણના આવશ્યક તત્વો— 4:7-5:21

જીવનનો શ
1જેઆરભથી હ ુ,ંજેઅમે સાંભ ું,જેઅમે પોતાનીઆંખે જો ું,

જનેે અમે નહા ું અને જનેે અમે અમારે હાથે સ્પશર્ કય , તે જીવનનાં
શ સંબંધી અમે તમને કહ બતાવીએ છ એ. 2 તે જીવન પ્રગટ થ ું,
તેને અમે જો ું છે અને સાક્ષી ૂર એ છ એ, તે અનંતજીવન જે પતાની
પાસે હ ું અને અમને દ શત થ ું, તે તમને કહ બતાવીએ છ એ.

3 હા, અમાર સાથે તમાર પણ સંગત થાય, એ માટે જે અમે જો ું
તથા સાંભ ું છે, તે તમને પણ જાહેર કર એ છ એ; અને ખરેખર
અમાર સંગત પતાની સાથે તથા તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તની સાથે છે.
4અમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય, માટે એ વાતો અમે લખીએ છ એ.

ઈ ર પ્રકાશ છે
5હવે જે સંદેશોઅમે તેમના દ્વારા સાંભ ો છેઅને તમને જણાવીએ

છ એ, તે એ છે કે ઈ ર પ્રકાશ છે અને તેમનાંમાં કઈ પણ અંધકાર
નથી. 6 જો આપણે કહ એ કે, તેમની સાથે આપણી સંગત છે અને
અંધકારમાં ચાલીએ, તો આપણે જૂઠુ બોલીએ છ એ અને સત્યથી
વતર્તા નથી. 7 પણ જમે તે પ્રકાશમાં છે, તેમ જો આપણે પ્રકાશમાં
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ચાલીએ, તો આપણને એકબીજાની સાથે સંગત છે અને તેમના ુત્ર
ઈ ુ ું રક્ત આપણને બધાં પાપથી ુદ્ધ કરે છે.

8જો આપણે કહ એ કે, આપણામાં પાપ નથી, તો આપણે પોતાને
છેતર એ છ એ અને આપણામાં સત્ય નથી. 9 જો આપણે આપણા
પાપ ક ૂલ કર એ, તો આપણા પાપ માફ કરવાને તથા આપણને સવર્
અન્યાયથી ુદ્ધ કરવાને તે વ ા ુ તથા ન્યાયી છે. 10 જો આપણે
કહ એ કે,આપણે પાપ ક ુ નથી, તોઆપણે તેમને જૂઠા પાડ એ છ એ
અને તેમ ું વચનઆપણામાં નથી.

2
ખ્રસ્તઆપણા સહાયક

1 મારા વહાલા બાળકો, તમે પાપ ન કરો તે માટે હુ તમને આ વાતો
લ ું છુ. અને જો કોઈ પાપ કરે તો પતાની પાસે આપણા મધ્ય છે,
એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત જે ન્યાયી છે ત.ે 2 તેઓ આપણા પાપ ું પ્રાય ત
છે, કેવળ આપણાં જ ન હ, પણ આખા માનવજગતના પાપ ું તેઓ
પ્રાય ત છે. 3જોઆપણે તેમનીઆજ્ઞાઓપાળ એ, તો તેથીઆપણે
સમજીએ છ એ કેઆપણે તેમને ઓળખીએ છ એ.

4જે કહે છે કે હુ તેમને ઓળ ું છુ, પણ તેમની આજ્ઞા પાળતો નથી,
તે જૂઠો છે અને તેનામાં સત્ય નથી. 5 પણ જે કોઈ તેમ ું વચન પાળે છે
તેનામાં ઈ ર પરનો પ્રેમખરેખરસં ૂણર્ થયો છે. એથીઆપણેજાણીએ
છ એ કે આપણે તેમનાંમાં છ એ. 6 હુ ઈ રમાં રહુ છુ એમ જે કહે છે
તેણે જમે ઈ ુ ખ્રસ્ત ચાલ્યા તેમ જ ચાલ ું જોઈએ.

નવી આજ્ઞા
7 વહાલાંઓ, નવી આજ્ઞા ન હ, પણ જૂની આજ્ઞા જે તમાર પાસે

આરભથી હતી, તે વષે હુ તમને લ ું છુ. જે વચન તમે સાંભ ુ,ં તે જ
જૂની આજ્ઞા છે. 8 વળ નવી આજ્ઞા જે તેમનાંમાં તથા તમારામાં સત્ય
છે, તે હુ તમને લ ું છુ. કેમ કે અંધકાર જતો રહે છે અને ખરુઅજવા ું
હમણાં પ્રકાશે છે.
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9 જે કહે છે કે, હુ અજવાળામાં છુ અને પોતાના ભાઈનો દ્વષે કરે
છે, તે હજી ુધી અંધકારમાં જ છે. 10જે પોતાના ભાઈ પર પ્રેમ કરે
છે, તે અજવાળામાં રહે છે અને તેનામાં ક ું ઠોકરરૂપ નથી. 11 પણ જે
પોતાના ભાઈનો દ્વષે કરે છે, તે અંધકારમાં છે અને અંધકારમાં ચાલે છે.
તે પોતે ાં જાય છે, તે જાણતો નથી. કેમ કે અંધકારે તેની આંખો અંધ
કર નાખી છે.

12 બાળકો, હુ તમને લ ું છુ કારણ કે તેમના નામથી તમારાં પાપ
માફ થયાં છે. 13 પતાઓ, હુ તમને લ ું છુ કારણ કે જે આરભથી છે,
તેમને તમે ઓળખો છો. જુવાનો, હુ તમને લ ું છુ કારણ કે તમે દુ ને
હરા ો છે. બાળકો મેં તમને લ ું છે, કારણ કે તમે પતાને ઓળખો
છે. 14 પતાઓ, મેં તમને લ ું છે કારણ કે જે આરભથી હતા તેમને
તમે ઓળખો છો. જુવાનો, મેં તમને લ ું છે કારણ કે તમે બળવાન છો
અને ઈ ર ું વચન તમારામાં રહે છે,અને તમે દુ ને હરા ો છે.

15જગત પર અથવા જગતમાંની વસ્ ુઓ પર પ્રેમ રાખો ન હ; જો
કોઈજગતપર પ્રેમ રાખે તો તેનામાં પતાનો પ્રેમ નથી. 16 કેમ કે જગતમાં
જે સવર્ છે, એટલે દૈ હક વાસનાઓ, આંખોની લાલસા તથા જીવનનો
અહકાર તે પતાથી નથી, પણજગતથી છે. 17જગતતથા તેની લાલસા
જતા રહે છે, પણ જે ઈ રની ઇચ્છા ૂર કરે છે તે સદા રહે છે.

ખ્રસ્ત વરોધી
18 બાળકો, આ છેલ્લો સમય છે, જમે તમે સાંભ ું કે, ખ્રસ્ત-

વરોધી આવે છે, તેમ હમણાં પણ ઘણાં ખ્રસ્ત- વરોધીઓ થયા છે,
એથી આપણે જાણીએ છ એ કે આ અં તમ સમય છે. 19 તેઓ
આપણામાંથી નીકળ ગયા, પણ તેઓ આપણામાંના નહોતા, કેમ કે
જો તેઓ આપણામાંના હોત, તો આપણી સાથે રહેત પણ તેઓમાંનો
કોઈ આપણામાંનો નથી એમ પ્રગટ થાય માટે તેઓ નીકળ ગયા.

20જે પ વત્ર છે તેનાથી તમે અ ભ ષક્ત થયા છો, સઘ ું તમે જાણો
છો, 21તમે સત્યનેજાણતા નથી,એકારણથી ન હ, પણતમે તેનેજાણો
છો અને સત્યમાંથી કઈ જૂઠુ આવ ું નથી, એ કારણથી મેં તમને લ ું
છે.
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22જે ઈ ુનો નકાર કર ને કહે છે કે તે ખ્રસ્ત નથી, તેના કરતા જૂઠો
બીજો કોણ છે? જે પતા તથા ુત્રનો નકાર કરે છે તે જ ખ્રસ્ત- વરોધી
છે. 23 દરેક જે ુત્રનો નકાર કરે છે, તેમની પાસે પતા પણ નથી. ુત્રને
જે ક ૂલ કરે છે તેને પતા પણ છે.

24જે તમેઆરભથી સાંભ ું છે, તે તમારામાં રહે. પહેલાંથી જે તમે
સાંભ ું, તે જો તમારામાં રહે તો તમે પણ ુત્ર તથા પતામાં રહેશો.
25જેઆશાવચન તેમણેઆપણનેઆપ્ ું તે એજ,એટલે અનંતજીવન
છે. 26જઓે તમને ભમાવે છે તેઓ સંબંધી મેં તમને આ લ ું છે.

27જે અ ભષેક તમે તેમનાંથી પામ્યા તે તમારામાં રહે છે અને કોઈ
તમને શીખવે એવી કઈ જરૂર નથી. પણ જમે તેમનો અ ભષેક તમને
સવર્ સંબંધી શીખવે છે અને તે સત્ય છે, જૂઠા નથી અને જમે તેમણે
તમને શીખ ું, તેમ તમે તેમનાંમાં રહો.

28 હવે, બાળકો તેમનાંમાં રહો, એ માટે કે જયારે તેઓ પ્રગટ થાય
ત્યારે આપણામાં હમત આવે, તેમના આવવાને સમયે તેમની સમક્ષ
આપણે શરમાઈએ ન હ. 29જો તમે જાણો છો કે તેઓ ન્યાયી છે, તો
એ પણજાણજો કે જે કોઈ ન્યાયીપણું કરે છે, તે તેમનાંથી જન્મ્યો છે.

3
ઈ રનાં છોકરાં

1 જુઓ, પતાએ આપણા પર એટલો પ્રેમ રા ો છે કે, આપણે
ઈ રના બાળકો કહેવાઈએ છ એઅને ખરેખરઆપણે તેમના બાળકો
છ એ. તેથી માનવજગતઆપણને ઓળખ ું નથી, કેમ કે તેમણે તેમને
ઓળ ા ન હ. 2 પ્રયો, હાલ આપણે ઈ રનાં સંતાનો છ એ અને
આપણે કેવાં થઈ ુ,ં તે હજી ુધી પ્રગટ થ ું નથી. આપણે તો જાણીએ
છ એ, કે જયારે ખ્રસ્ત પ્રગટ થશે, ત્યારે તેમના જવેા આપણે થઈ ું,
કેમ કે જવેા તે છે, તેવા જ આપણે તેમને જોઈ ું. 3 જે દરેકને એવી
આશા છે, તે જમે તેઓ ુદ્ધ છે તેમ પોતાને ુદ્ધ કરે છે.

4 દરેક જે પાપ કરે છે, તે નયમભંગ પણ કરે છે. કેમ કે પાપ એ
જ નયમભંગ છે. 5 તમે જાણો છો કે પાપનો નાશ કરવાને તેઓ પ્રગટ
થયા અને તેમનાંમાં પાપ નથી. 6જે કોઈ તેમનાંમાં રહે છે, પાપમાં ચા ુ
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રહેતો નથી, જે પાપ કયા જ કરે છે તેણે તેમને જોયો નથી અને તેમને
ઓળખતો પણ નથી.

7 બાળકો, કોઈ તમને ભમાવે ન હ; જમે તેઓ ન્યાયી છે, તેમ જે
ન્યાયીપણું કરે છે તે પણ ન્યાયી છે. 8જે પાપ કરે છે તે શેતાનનો છે,
કેમ કે શેતાન આરભથી પાપ કરતો આ ો છે; શેતાનના કામનો નાશ
કરવાને ઈ રના ુત્ર આપણા માટે પ્રગટ થયા.

9 દરેક જે ઈ રથી જન્મેલો છે તે પાપ કરતો નથી, કેમ કે તેમ ું બીજ
તેમનાંમાં રહે છે;અને તે પાપ કર શકતો નથી, કેમ કે તે ઈ રથીજન્મેલો
છે. 10ઈ રનાં બાળકો તથા શેતાનના છોકરાં ઓળખાઈઆવે છે. જે
કોઈ ન્યાયીપણું કરતો નથી, જે પોતાના ભાઈ પર પ્રેમ કરતો નથી, તે
ઈ રનો નથી.

એકબીજા પર પ્રેમ કરો
11 કેમ કે જે સંદેશો તમે આરભથી સાંભ ો છે તે એ જ છે કે,

આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ. 12જમે કાઈન દુ નો હતો અને
પોતાના ભાઈને માર ના ો, તેના જવેાઆપણે થ ું જોઈએ ન હ; તેણે
શા માટે તેને માર ના ો? એ માટે કે તેના કામ ખરાબ હતાં અને તેના
ભાઈનાં કામ ન્યાયી હતા.ં

13 ભાઈઓ, જો માનવજગત તમારો દ્વષે કરે તો તમે આ યર્ ન
પામો. 14 આપણે ભાઈઓ પર પ્રેમ રાખીએ છ એ એથી આપણે
જાણીએછ એ કે મરણમાંથી નીકળ ને જીવનમાં આ ા છ એ;જે પ્રેમ
રાખતો નથી તે મરણમાં રહે છે. 15 દરેક જે પોતાના ભાઈ પર દ્વષે રાખે
છે તે હત્યારો છે. અને તમે જાણો છો કે કોઈ હત્યારામાં અનંતજીવન
રહે ું નથી.

16એથી પ્રેમ ું છે તે આપણે જાણીએ છ એ, કેમ કે તેમણે પોતાનો
પ્રાણ આપણે માટે આપ્યો; એમ જ આપણે પણ ભાઈઓને માટે
આપણો પ્રાણ આપવો જોઈએ. 17 પણ જનેી પાસે આ દુ નયા ું દ્ર
હોય અને પોતાના ભાઈને તેની જરૂ રયાત છે એ ું જોયા છતાં તેના પર
દયા કરતો નથી, તો તેનામાં ઈ રનો પ્રેમ શી ર તે રહ શકે? 18બાળકો,
આપણે શ થી ન હ કે જીભથી ન હ પણ કાયર્માં તથા સત્યમાં પ્રેમ
કર એ.

ઈ રની સમક્ષ હમત
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19 આ ર તે આપણે જાણી ું કે આપણે સત્યનાં છ એ. જે
કોઈ બાબતે આપણું અંતઃકરણ આપણને દો ષત ઠરાવે છે, તે
વષે તેમની આગળ આપણા અંતઃકરણને શાંત કર ું, 20 કેમ કે
આપણા અંતઃકરણ કરતાં ઈ ર મહાન છે. તેઓ સઘ ું જાણે છે.
21 વહાલાંઓ, જો આપણું અંતઃકરણ આપણને દો ષત ઠરાવ ું નથી,
તો ઈ રનીઆગળઆપણને હમત પ્રાપ્ત થાય છે. 22જે કઈઆપણે
માગીએ છ એ, તે તેમના તરફથી પામીએ છ એ, કેમ કે તેમની આજ્ઞા
આપણે પાળ એ છ એઅને તેમને જે પ્રસ થાય છે તે કર એ છ એ.

23 તેમની આજ્ઞા એ છે કે તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામ પર આપણે
વ ાસ કર એઅને જમે તેમણેઆપણનેઆજ્ઞાઆપી, તેમએકબીજા
પર પ્રેમ રાખીએ. 24જે તેમની આજ્ઞાઓ પાળે છે, તે તેમનાંમાં રહે છે
અને તેઓ તેનામાં રહે છે. જે આત્મા તેમણે આપણને આપ્યો છે તેથી
આપણે જાણીએ છ એ કે તેઓઆપણામાં રહે છે.

4
સાચો આત્મા તેમ જ જૂઠો આત્મા

1 વહાલાંઓ, દરેક આત્મા પર વ ાસ ન રાખો, પણ આત્માઓ
ઈ રથી છે કે ન હએ વષે તેઓને પારખી જુઓ; કેમ કે દુ નયામાં જૂઠાં
પ્રબોધકો ઘણાં ઊભા થયા છે. 2 ઈ ુ ખ્રસ્ત દેહમાં આ ા છે, એ ું
જે દરેક આત્મા ક ૂલ કરે છે તે ઈ રનો છે, તેથી તમે ઈ રનો આત્મા
ઓળખી શકો છો. 3જે આત્મા ઈ ુ ખ્રસ્ત દેહમાં આ ા તે ું ક ૂલ
કરતો નથી તે ઈ રનો નથી;અને ખ્રસ્ત- વરોધીનોઆત્મા જે વષે તમે
સાંભ ું કે તે આવે છે, તે એ જ છે અને તે હમણાં પણ દુ નયામાં છે.

4 તમે બાળકો, ઈ રનાં છો અને તમે તેવા આત્માઓ પર વજય
પામ્યા છો, કેમ કે જે જગતમાં છે તે કરતાં જે તમારામાં છે તે મહાન
છે. 5તેઓજગતના છે,એ માટે તેઓ જગત વષે બોલે છે અને જગત
તેઓ ું સાંભળે છે. 6 આપણે ઈ રના છ એ; જે ઈ રને ઓળખે
છે તે આપણું સાંભળે છે; જે ઈ રનો નથી તે આપણું સાંભળતો
નથી; એથી આપણે સત્યનો આત્મા તથા ભમાવનાર આત્મા વચ્ચેના
તફાવતને પારખી શક એ છ એ.
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ઈ ર પ્રેમ છે
7 ભાઈ-બહેનો, આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ, કેમ કે પ્રેમ

ઈ રથી છે,અને દરેકજે પ્રેમ કરે છે તે ઈ રથીજન્મેલો છેઅને ઈ રને
તે ઓળખે છે. 8જે પ્રેમ કરતો નથી, તે ઈ રને ઓળખતો નથી, કેમ કે
ઈ ર પ્રેમ છે.

9 ઈ રે પોતાના એકાક જ નત ુત્રને દુ નયામાં એ માટે મોકલ્યા, કે
તેમનાંથી આપણે જીવીએ. એ દ્વારા આપણા પર ઈ રનો પ્રેમ પ્રગટ
થયો, 10 આપણે ઈ ર પર પ્રેમ રા ો, એમાં પ્રેમ નથી, પણ તેમણે
આપણા પર પ્રેમ રા ો અને પોતાના ુત્રને આપણાં પાપ ું પ્રાય ત
બનવા મોકલી આપ્યા એમાં પ્રેમ છે.

11 વહાલાઓ, જો ઈ રે આપણા પર એવો પ્રેમ કય , તો આપણે
પણએકબીજા પર પ્રેમ રાખવો જોઈએ. 12 કોઈએ ઈ રને કદ જોયા
નથી;જોઆપણેએકબીજાપર પ્રેમ કર એતો ઈ રઆપણામાં રહે છે
અને તેમનો પ્રેમ આપણામાં સં ૂણર્ થયેલો છે. 13 તેમણે પોતાના પ વત્ર
આત્મા ું દાન આપણને આપ્ ું છે, તે પરથી આપણે જાણીએ છ એ
કે આપણે તેમનાંમાં રહ એ છ એ અને તે આપણામાં રહે છે. 14અમે
જો ું છે અને સાક્ષી આપીએ છ એ, કે પતાએ ુત્રને માનવજગતના
ઉદ્ધારકતાર્ થવા મોકલ્યા છે.

15જે કોઈ ક ૂલ કરે છે કે ઈ ુ ઈ રના ુત્ર છે, તેનામાં ઈ ર રહે છે
અને તે ઈ રમાં રહે છે. 16ઈ રનો જે પ્રેમ આપણા પર છે તે આપણે
જાણીએ છ એ,અને તે પર વ ાસ કય છે. ઈ ર પ્રેમ છે. જે પ્રેમમાં
રહે છે તે ઈ રમાં રહે છે અને ઈ ર તેનામાં રહે છે.

17 એથી આપણામાં પ્રેમ સં ૂણર્ થયો છે, કે ન્યાયકાળે આપણને
હમત પ્રાપ્ત થાય, કેમ કે જવેા તે છે, તેવા આપણે પણ આ જગતમાં
છ એ. 18 પ્રેમમાં ભય નથી, પણ ૂણર્ પ્રેમ ભયને દૂર કરે છે, કેમ કે
ભયમાં શક્ષા છે. અને જે ભયભીત છે તે પ્રેમમાં સં ૂણર્ થયેલો નથી.

19આપણે પ્રેમ રાખીએ છ એ, કેમ કે પહેલાં ઈ રેઆપણા પર પ્રેમ
રા ો. 20 જો કોઈ કહે કે, હુ ઈ ર પર પ્રેમ રા ું છુ, પણ પોતાના
ભાઈ પર દ્વષે કરે છે, તો તે જૂઠો છે, કેમ કે પોતાના ભાઈને તેણે જોયો
છે, છતાંય તેના પર જો તે પ્રેમ કરતો નથી, તો ઈ રને જનેે તેણે કદ
જોયા નથી તેમના પર તે પ્રેમ રાખી શકતો નથી. 21જે ઈ ર પર પ્રેમ
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રાખે છે, તેણે પોતાના ભાઈ પર પણ પ્રેમ રાખવો જોઈએ,એવીઆજ્ઞા
તેમના તરફથી આપણને મળ છે.

5
જગત પર વજય

1 ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે એવો જે કોઈ વ ાસ કરે છે, તે ઈ રથી
જન્મેલો છે. અને પતા પર જે પ્રેમ રાખે છે તે તેનાથી જન્મેલાં પર
પણ પ્રેમ રાખે છે. 2જયારે આપણે ઈ ર પર પ્રેમ રાખીએ છ એ અને
તેમની આજ્ઞાઓ પાળ એ છ એ, ત્યારે એથી આપણે જાણીએ છ એ
કેઆપણે ઈ રનાં બાળકો પર પણ પ્રેમ રાખીએ છ એ. 3 કેમ કે ઈ ર
પરનો પ્રેમ એ છે કે આપણે તેમની આજ્ઞાઓ પાળ એ, કેમ કે તેમની
આજ્ઞાઓ પાળવી એ ભારરૂપ નથી.

4 કેમ કે જે ઈ રથી જન્મે ું છે તે જગતને જીતે છે અને જે વજય
જગતને જીત્ ું છે તે આપણો વ ાસ છે. 5જે વ ાસ કરે છે કે ઈ ુ
ઈ રના ુત્ર છે તે વગર અન્ય કોણ જગતને જીતી શકે છે?

ઈ ુ ખ્રસ્ત વશેની સાક્ષી
6 પાણીથી તથા રક્તથી જે આ ા તે એ છે; એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત.

તેઓ કેવળ પાણીથી ન હ, પણ પાણી તથા રક્તથી આ ા છે. 7જે
સાક્ષી ૂરે છે તે તો પ વત્રઆત્મા છે, કેમ કે આત્મા સત્ય છે. 8 સ્વગર્માં
ત્રણ સાક્ષી આપે છે. પ વત્ર આત્મા, પાણી અને રક્ત આ ત્રણ એક
સાથે સમંત છે.

9જોઆપણે માણસોની સાક્ષી માનીએછ એ, તોએ કરતાં ઈ રની
સાક્ષી મહાન છે, કેમ કે ઈ રે પોતાના ુત્ર સંબંધી જે સાક્ષી આપી છે
તે એ જ છે. 10જે ઈ રના ુત્ર પર વ ાસ રાખે છે, તેના પોતાનામાં
તે સાક્ષી છે;જે ઈ ર પર વ ાસ રાખતો નથી તેણે તેમને જૂઠા પાડ્યાં
છે. કેમ કે ઈ રે પોતાના ુત્ર વષે જે સાક્ષી આપી છે, તે સાક્ષી પર
તેણે વ ાસ રા ો નથી.

11 આ સાક્ષી એવી છે કે ઈ રે આપણને અનંતજીવન આપ્ ું છે
અને એ જીવન તેમના ુત્ર ઈ ુમાં છે. 12જનેી પાસે ઈ રના ુત્ર છે
તેને જીવન છે. જનેી પાસે ઈ રના ુત્ર નથી, તેને જીવન નથી.
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અનંતજીવન
13 તમને અનંતજીવન છે એ તમે જાણો, માટે તમારા ઉપર, એટલે

ઈ રના ુત્રના નામ પર વ ાસ રાખનારાઓ ઉપર, મેં આ વાતો લખી
છે. 14તેના વષેઆપણને જે હમત છે તે એ છે કે જોઆપણે ઈ રની
ઇચ્છા પ્રમાણે કઈ પણ માગીએ, તો તેઓ આપણું સાંભળે છે. 15જો
આપણે જાણીએ કે,આપણે જે કઈ માગીએ તે સંબંધી ઈ રઆપણું
સાંભળે છે, તો જે આપણે તેમની પાસે માગ્ ું છે તે આપણને મળે છે,
એ પણઆપણે જાણીએ છ એ.

16જો કોઈ પોતાના ભાઈને મરણકારક નથીએ ું પાપ કરતો જુએતો
તેણે તેના માટે પ્રાથર્ના કરવી, માટે ઈ ર તેને જીવનઆપશે. મરણકારક
એ ું પણ પાપ છે; તે વષે હુ કહેતો નથી કે તમારે તે માટે પ્રાથર્ના કરવી
જોઈએ. 17સવર્ અન્યાય પાપ છે, પણ મરણકારક નથી એ ું પણ પાપ
છે.

18આપણેજાણીએછ એ કે દરેક જે ઈ રથી જન્મેલો છે તે પાપમાં
ચા ુ રહેતો નથી, પણ જે ઈ રથી જનમ્યો છે તે તેને સંભાળે છે. તેથી
દુ તેને ુકસાન કર શકતો નથી. 19 આ ું માનવજગત તે દુ ની
સ ામાં રહે છે. પણઆપણેજાણીએછ એ કેઆપણે ઈ રના છ એ.

20 વળ આપણે જાણીએ છ એ કે ઈ રના ુત્ર આ ા છે અને જે
સત્ય છે તેને ઓળખવા સારુ તેમણે આપણને સમજણઆપી છે અને
જે સત્ય છે, એટલે તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્ત, તેમનાંમાં આપણે છ એ;
એ જ ઈ ર સાચા, સત્ય અને અનંતજીવન છે. 21 પ્રય બાળકો,
ૂ તઓથી સાવધ રહો.
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