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1 John

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਭੂਿਮਕਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ: (1) ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ (2) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
ਿਵੱਚ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ
ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸੀ ਿਕ ਬੁਰਾਈ ਭੌਿਤਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਿਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਿਕ ਨੈਿਤਕਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਹੈ ।
ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਨਗੇ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1:1-4
ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ 1:5 - 2:29
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ 3:1-24
ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ 4:1-6
ਿਪਆਰ ਦਾ ਕਰਤੱਬ 4:7-21
ਜੇਤੂ ਜੀਵਨ 5:1-21
ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ
੧ ਜੋ ਆਦ ਤੋਂ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਸੂਸ
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ਕੀਤਾ, ਓਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਖੇ, ੨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਗੋਂ,
ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ । ੩ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । ੪ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ।
ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚਲਣਾ
੫ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ । ੬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਿਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਚੱਲੀਏ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ।
੭ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੯ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ । ੧੦ ਜੇ
ਆਖੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
੨
ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ
੧ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ
ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ । ੨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਚੱਤ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਵੀ ਹੈ । ੩ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ । ੪ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ
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ਸਿਚਆਈ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੫ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਾਂ । ੬ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਚੱਲਦਾ
ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲੇ ।
ਨਵੀਂ ਆਿਗਆ
੭ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਲਖਦਾ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣਾ
ਹੁਕਮ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਬਚਨ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ । ੮ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਹੁਣ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ । ੯ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ । ੧੦ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ । ੧੧ ਪਰ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
੧੨ ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੧੩ ਹੇ ਿਪਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੈ । ਹੇ ਜੁਆਨੋ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ । ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ੧੪ ਹੇ ਿਪਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੈ । ਹੇ ਜੁਆਨੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰੋ
੧੫ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ
। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ । ੧੬ ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਭੋ ਕੁੱਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ,
ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਸੋ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ
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ਤੋਂ ਹੈ । ੧੭ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
।
ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
੧੮ ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਮਸੀਹ
ਿਵਰੋਧੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਸ
ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । ੧੯ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ । ਪਰ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ੨੦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਮਸਹ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ੨੧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨੨ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨੩ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਪਤਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ । ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਪਤਾ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ । ੨੪ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ
। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ । ੨੫ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ।
੨੬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਲਖੀਆਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੨੭ ਉਹ ਮਸਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ
ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਮਸਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਦੱਤੀ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
੨੮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ । ੨੯ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
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ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ
l
੩
੧ ਵੇਖੋ, ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ
ਸੱਦੇ ਜਾਈਏ ! ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ । ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ । ੨ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋਵਾਂਗੇ ! ਅਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਤਹਾ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ । ੩ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੪ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ l ੫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੬ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ । ੭ ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ ।
ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ।
੮ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ
ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿਕ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ । ੯ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ
ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
। ੧੦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਰ
ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ
੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ । ੧੨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਿਜਵੇਂ ਕਾਇਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ
ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ? ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੇ ਸਨ ।
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੧੩ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ
। ੧੪ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ । ਿਜਹੜਾ
ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੧੫ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਖੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਖੂਨੀ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਿਟਕਦਾ । ੧੬ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਨੂੰ
ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਈਏ । ੧੭ ਪਰ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ
ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
? ੧੮ ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਹੰਮਤ
੧੯ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ
ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ
ਕਰਾਂਗੇ । ੨੦ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ
ਿਗਆਨੀ ਹੈ । ੨੧ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ । ੨੨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ
ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ੨੩ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੪ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।
੪
ਆਤਿਮਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ
੧ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਆਤਿਮਆਂ
ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਨ ਿਕ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਹਨ । ੨ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਲਵੋ । ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ
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ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ । ੩ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
੪ ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੫ ਉਹ
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ । ੬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ । ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ
੭ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਪਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ੮ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ ।
੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ । ੧੦ ਿਪਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਚੱਤ ਹੋਵੇ । ੧੧ ਹੇ
ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ । ੧੨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੧੩ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ । ੧੫ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੧੬ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਜੋ
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ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਪਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੋਂ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ । ੧੮ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਿਸੱਧ ਿਪਆਰ ਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਡਰ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਜੋ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੧੯ ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ । ੨੦ ਜੇ ਕੋਈ
ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ
ਿਪਆਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ੨੧ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ
ਕਰੇ l
੫
ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
੧ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ । ੨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ । ੫ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ?
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
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੬ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
। ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਆਇਆ । ੭ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਿਚਆਈ ਹੈ । ੮ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਤੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹੂ,
ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਸਿਹਮਤ ਹਨ । ੯ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੧੦ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
। ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੧੨ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ । ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ।
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
੧੩ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ । ੧੪ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ
ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ । ੧੫ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
। ੧੬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਵੇਖੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ । ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਿਕ
ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ । ੧੭ ਸਾਰਾ ਕੁਧਰਮ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ।
੧੮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ, ਸੋ
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ । ੧੯ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

1 ਯੂਹੰਨਾ ੫:੨੦

10

1 ਯੂਹੰਨਾ ੫:੨੧

ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ । ੨੦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ
ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਾਂ । ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਹੈ । ੨੧ ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਬਚਾਈ ਰੱਖੋ ।
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