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یوحنا-۱
زندگی کا کلام

آپہم1 کو اُس منادیکی کرتے ہیں جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے
اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے جسدیکھا، کا مشاہدہ ہم نے کیا
ہاتھوںاپنےنےہمجسےاور زندگیوہیچھوا۔سے ہے۔کلامکا وہ2 جو
خود زندگی تھا ظاہر ہوا، ہم نے اُسے دیکھا۔ اباور ہم دےگواہی کر
آپ کو اُس ابدی زندگی کی منادی کرتے ہیں جو باپخدا پاسکے تھی
اور ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ آپہم3 کو وہ کچھ ہیںسناتے ہمجو خودنے
دیکھ اور سن لیا ہے رفاقتہماریبھیآپتاکہ شریکمیں ہو جائیں۔ اور
رفاقتہماری باپخدا اور اُس فرزندکے عیسٰی مسیح ساتھکے ہے۔ ہم4
یہ اِس لئے لـکھ رہے ہیں تاکہ ہماری پوریخوشی ہو جائے۔

الله نور ہے
5 جو پیغام ہم نے اُس سے سنا آپاور کو سنا رہے ہیں وہ یہ ہے، الله

نور ہے اور اُس میں یکی تار نہیں۔ہیہے ہمجب6 یکی تار میں چلتے ہوئے
الله رفاقتساتھکے رکھنے کا دعوٰی ہیںکرتے تو بولجھوٹہم رہے اور
سچائی مطابقکے زندگی نہیں گزار رہے۔ ہمجبلیکن7 نور میں چلتے ہیں،
بالکل اُسی طرحجسطرح الله نور میں ہے، تو پھر دوسرےایکہم کے
ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور اُس کے فرزند عیسٰی کا خون ہمیں تمام گناہوں
صافپاکسے کر دیتا ہے۔
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8 اگر ہم گناہ پاکسے ہونے کا دعوٰی کریں تو ہم آپاپنے فریبکو
دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔ لیکن9 اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار
یں کر تو وہ وفادار اور راست ثابت ہو گا۔ ہمارےوہ گناہوں معافکو کر
کے ہمیں تمام ناراستی پاکسے کرےصاف گا۔ 10 اگر ہم دعوٰی کریں
کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم اُسے جھوٹا قرار دیتے ہیں اور اُس کا کلام
ہمارے اندر نہیں ہے۔

2
شفاعتہماریمسیح کرتا ہے

میرے1 آپمَیںبچو، یہکو اِس لئے لـکھ ہوںرہا آپکہ گناہ نہ کریں۔
لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو ایک ہے جو خدا باپ کے منے سا ہماری
شفاعت کرتا ہے، عیسٰی مسیح راستجو ہے۔ 2 ہمارےوہی گناہوں کا
کفارہ دینے والی قربانی ہے، اور نہ ہمارےصرف گناہوں کا بلـکہ پوری
دنیا گناہوںکے کا بھی۔

اِس3 سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اُسے جان لیا جبہے، ہم اُس
احکامکے پر عمل کرتے ہیں۔ 4 جو کہتا مَیں”ہے، اُسے جانتا لیکن“ہوں
اُس کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور سچائی اُس میں نہیں ہے۔
لیکن5 جو اُس کے کلام پیرویکی کرتا ہے اُس میں الله ًمحبتکی حقیقتا
تکتکمیل پہنچ گئی ہے۔ اِس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اُس میں ہیں۔
6 جو کہتا ہے کہ وہ اُس میں قائم ہے اُس کے لئے لازم ہے کہ وہ یوں
طرحجسچلے عیسٰی چلتا تھا۔

ایک نیا حکم
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آپمَیںعزیزو،7 کوئیکو نیا نہیںحکم لـکھ رہا، بلـکہ وہی پرانا حکم جو
آپ کو شروع سے ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی پیغام ہے آپجو نے سن لیا
ہے۔ یہسےطرفدوسریلیکن8 حکم نیا بھی اورہے، اِس مسیحسچائیکی
آپاور میں ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکہ یکی تار ختم ہونے والی اورہے حقیقی
روشنی لـگچمکنے گئی ہے۔

9 جو نور میں ہونے کا دعوٰی کر کے اپنے بھائی نفرتسے کرتا ہے وہ
تکاب یکی تار میں ہے۔ 10 جو اپنے بھائی محبتسے رکھتا ہے وہ نور میں
رہتا ہے اور اُس میں کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی جو ٹھوکر کا باعث بن
سکے۔ لیکن11 جو اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے وہ یکی تار ہی میں ہے
اندھیرےاور میں چلتا پھرتا اُسہے۔ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا
ہے، کیونکہ یکی تار نے اُسے اندھا کر رکھا ہے۔

پیارے12 بچو، مَیں آپ کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ کے گناہوں
کو اُس کے نام کی معافخاطر کر دیا گیا ہے۔ 13 والدو، آپمَیں کو اِس
لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ اُسےنے جان لیا ہے جو ابتدا ہی جوانہے۔سے
مردو، آپمَیں اِسکو لئے لـکھ رہا ہوں ابلیسآپکہ غالبپر آ گئے ہیں۔
بچو، آپمَیں کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ باپنے کو جان لیا ہے۔
14 والدو، آپمَیں کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ نے اُسے جان لیا ہے
جو ابتدا ہی سے جوانہے۔ مردو، آپمَیں کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں کہ
ہیں۔مضبوطآپ الله کا میںآپکلام بستا ابلیسآپاورہے غالبپر آ ہیں۔گئے

15 دنیا کو پیار مت کرنا، نہ کسی چیز کو جو دنیا میں ہے۔ اگر کوئی
دنیا کو کرےپیار تو باپخدا محبتکی اُس میں نہیں ہے۔ 16 کیونکہ جو
بھی چیز میںدنیا باپوہہے نہیںسےطرفکی بلـکہ دنیا ہے،سےطرفکی
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خواہ بُریکیجسموہ آنکھوںخواہشات، کا لالچ یا ملـکیتاپنی پر فخر ہو۔
17 دنیا اور اُس کی وہ چیزیں جو انسان چاہتا ہے ختم ہو رہی ہیں، لیکن
جو الله پوریمرضیکی کرتا ہے وہ تکابد جیتا رہے گا۔

مسیح کا دشمن
18 بچو، اب آخری گھڑی آ پہنچی ہے۔ آپ نے خود سن لیا ہے کہ

مسیحمخالِف آ رہا ًاورہے، بہتحقیقتا ایسےسے مسیحمخالِف ہیں۔چکےآ
اِس سے ہمیں پتا چلتا ہے آخریکہ گھڑی آ گئی ہے۔ 19 لوگیہ ہم میں
سے نکلے تو ہیں، لیکن حقیقت میں ہم میں سے نہیں تھے۔ کیونکہ اگر وہ
ہم میں سے ہوتے تو ہمارےوہ ساتھ ہی ہتے۔ ر لیکن ہمیں چھوڑنے سے
ظاہر ہوا ہمسبکہ میں سے نہیں ہیں۔

فرقآپلیکن20 آپہیں۔ اُسکو قدوسجوسے روحہے ملمسحکا
گیا ہے، اور آپ پوری سچائی کو جانتے ہیں۔ مَیں21 آپ کو اِس لئے نہیں
لـکھ رہا کہ آپ سچائی کو نہیں جانتے بلـکہ اِس لئے کہ آپ سچائی جانتے
ہیں اور کہ کوئی جھوٹبھی سچائی طرفکی نہیںسے آ سکتا۔

کون22 جھوٹا ہے؟ وہ جو عیسٰی کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔
مخالِف مسیح شخصایسا ہے۔ باپوہ اور فرزند کا انکار کرتا ہے۔ 23 جو
فرزند کا انکار کرتا ہے اُس پاسکے باپ بھی نہیں ہے، اور جو فرزند کا
اقرار کرتا اُسہے باپپاسکے بھی ہے۔

چنانچہ24 لازم ہے کہ آپکچھجو نے ابتدا سے سنا آپوہ میں رہے۔
اگر وہ آپ میں رہے تو آپ بھی فرزند اور باپ میں رہیں گے۔ 25 اور جو
وعدہ اُس نے ہم سے کیا ہے وہ ابدیہے زندگی۔
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26 مَیں آپ کو یہ اُن بارےکے میں لـکھ رہا ہوں جو آپ کو صحیح
راہ سے ہٹانے کوششکی کر رہے ہیں۔ لیکن27 آپ کو اُس سے روح
کا مسح مل گیا ہے۔ وہ آپ کے اندر بستا ہے، اِس لئے آپ کو اِس کی
ضرورت ہی نہیں کہ آپکوئی کو تعلیم دے۔ کیونکہ مسیح کا آپروح
سبکو باتوں بارےکے میں تعلیم دیتا ہے اور جو کچھ بھی وہ سکھاتا ہے
وہ سچ نہیں۔جھوٹہے، اُسطرحجسچنانچہ آپنے کو دیتعلیم ہے،
اُسی مسیحطرح میں رہیں۔

28 اور پیارےاب بچو، اُس میں قائم رہیں تاکہ اُس کے ظاہر ہونے پر
پورےہم اعتماد کے ساتھ اُس کے منے کھڑےسا ہو سکیں اور اُس کی
آمد پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ 29 آپاگر ہیںجانتے راستمسیحکہ باز ہے
آپتو یہ بھی جانتے ہیں کہ راستبھیجو کام کرتا ہے وہ الله سے پیدا ہو
کر اُس کا فرزند بن گیا ہے۔

3
الله کے فرزند

دھیان1 دیں باپکہ نے ہم سے محبتکتنی کی تکیہاںہے، کہ ہم
الله فرزندکے ہیں۔کہلاتے اور ہم واقعی ہیں بھی۔ اِس لئے دنیا ہمیں نہیں
جانتی۔ وہ تو اُسے بھی نہیں جانتی۔ 2 ابعزیزو، ہم الله فرزندکے ہیں، اور
جو کچھ ہم ہوں گے وہ تکابھی ظاہر نہیں ہوا ہے۔ لیکن اِتنا ہم جانتے
ہیں جبکہ وہ ظاہر ہو جائے گا تو ہم اُس کی مانند ہوں گے۔ کیونکہ
ہم اُس کا مشاہدہ ویسے ہی کریں گے جیسا وہ ہے۔ 3 جو بھی مسیح میں
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یہ اُمید رکھتا ہے وہ اپنے آپ صافپاککو رکھتا ہے، ویسے ہی جیسا
مسیح خود ہے۔

4 جو گناہ کرتا ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہاں، گناہ
شریعت کی خلاف ورزی ہی ہے۔ 5 لیکن آپ جانتے ہیں کہ عیسٰی
ہمارے گناہوں کو اُٹھا لے جانے کے لئے ظاہر ہوا۔ اور اُس میں گناہ نہیں
ہے۔ اُسجو6 میں قائم رہتا وہہے گناہ نہیں کرتا۔ اور جو گناہ کرتا رہتا ہے
نہ تو اُس نے اُسے دیکھا ہے، نہ اُسے جانا ہے۔

پیارے7 بچو، کسی اجازتکو نہ دیں کہ آپوہ صحیحکو راہ سے ہٹا
دے۔ راستجو کام کرتا ہے وہ راست باز، ہاں مسیح جیسا راست باز
گناہجو8ہے۔ کرتا ابلیسوہہے ابلیسکیونکہہے،سے گناہسےہیشروع
کرتا آیا ہے۔ الله کا فرزند اِسی لئے ظاہر ہوا ابلیسکہ کا کام تباہ کرے۔

بھیجو9 الله سے پیدا ہو اُسکر بنفرزندکا گیا گا،کرےنہیںگناہوہہے
کیونکہ الله فطرتکی اُس میں رہتی ہے۔ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ
وہ الله سے پیدا ہو اُسکر بنفرزندکا گیا ہے۔ اِس10 سے پتا چلتا اللهکہہے
فرزندکے ہیںکون ابلیساور فرزندکے :کون راستجو نہیںکام کرتا، نہ
اپنے بھائی محبتسے رکھتا ہے، وہ الله کا فرزند نہیں ہے۔

دوسرےایک محبتسے رکھنا
11 کیونکہ یہی وہ پیغام ہے آپجو نے شروع سے سن رکھا ہے، کہ

دوسرےایکہمیں محبتسے رکھنا ہے۔ قابیل12 کی طرح نہ ہوں، جو
ابلیس کا تھا جساور نے اپنے بھائی قتلکو کیا۔ اور اُس نے اُس قتلکو
کیوں کیا؟ اِس لئے کہ اُس کا کام بُرا تھا جبکہ بھائی کا راستکام تھا۔

نفرتسےآپدنیاجببھائیو،چنانچہ13 کرتی توحیرانہے نہ جائیں۔ہو
ہم14 تو ہیںجانتے موتہمکہ نکلسے زندگیکر داخلمیں ہو ہیں۔گئے
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ہم یہ اِس لئے جانتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو
نہیںمحبت رکھتا میںحالتکیموتتکابوہ ہے۔ بھیجو15 اپنے بھائی
نفرتسے رکھتا ہے قاتلوہ ہے۔ آپاور جانتے ہیں کہ قاتلجو اُسہے
میں ابدی زندگی نہیں رہتی۔ اِس16 سے ہی ہم محبتنے کو جانا ہے کہ
مسیح ہمارینے خاطر اپنی دےجان دی۔ اور ہمارا فرضبھی یہی ہے
کہ اپنے بھائیوں کی خاطر اپنی جان دیں۔ 17 اگر کسی کے مالی حالات
ٹھیک ہوں اور وہ اپنے بھائی ضرورتکی حالتمند کو دیکھ کر رحم نہ
کرے تو اُس میں الله کی کسمحبت طرح قائم رہ سکتی ہے؟ پیارے18
بچو، آئیں الفاظہم اور باتوں محبتسے کا اظہار نہ کریں بلـکہ محبتہماری
عملی اور حقیقی ہو۔

الله کے حضور پورا اعتماد
اِسغرض19 جانہمسے لیتے ہیں سچائیہمکہ ہیں،سےطرفکی اور

یوں ہی ہم اپنے دل کو دےتسلی سکتے ہیں جب20 وہ ہمیں مجرم ٹھہراتا
ہے۔ کیونکہ الله ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ 21 اور
جبعزیزو، ہمارا دل ہمیں مجرم نہیں ٹھہراتا تو پورےہم اعتماد کے ساتھ
الله کے حضور آ ہیںسکتے اور22 وہ کچھ پاتے ہیں اُسجو سے مانگتے ہیں۔
اُسہمکیونکہ احکامکے پر ہیںچلتے اور کچھوہی ہیںکرتے اُسےجو پسند
ہے۔ 23 اور اُس کا یہ حکم ہے کہ ہم اُس کے فرزند عیسٰی مسیح کے نام
پر ایمان لا دوسرےایککر محبتسے طرحجسرکھیں، مسیح نے ہمیں
حکم دیا تھا۔ 24 جو الله کے احکام کے تابع رہتا ہے وہ الله میں بستا ہے اور
الله اُس میں۔ جانطرحکسہم لیتے ہیں کہ وہ میںہم بستا روحاُسہے؟
وسیلےکے سے جو اُس نے ہمیں دیا ہے۔



یوحنا-۱ 4:1 viii یوحنا-۱ 4:10

4
حقیقی اور روحجھوٹی

1 عزیزو، ایکہر روح کا متیقین کرنا بلـکہ روحوں کو پرکھ کر معلوم
کریں کہ وہ الله سے ہیں یا نہیں، کیونکہ متعدد جھوٹے نبی دنیا میں نکلے
ہیں۔ اِس2 آپسے الله کے روح کو پہچان لیتے :ہیں جو بھی روح اِس کا
اعتراف کرتی مجسممسیحعیسٰیکہہے ہو کر آیا وہہے الله ہے۔سے لیکن3
بھیجو روح عیسٰی بارےکے میں یہ تسلیم کرےنہ وہ الله نہیںسے یہہے۔
مخالِف مسیح روحکی بارےکےجسہے آپمیں کو خبر ملی کہ وہ آنے
والا ہے بلـکہ وقتاِس دنیا میں آ چکا ہے۔

لیکن4 پیارےآپ بچو، الله سے ہیں اور اُن پر غالب آ گئے ہیں۔ کیونکہ
آپجو میں ہے وہ اُس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ لوگیہ5 دنیا ہیںسے
اور اِس لئے دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا اُن کی سنتی ہے۔ ہم6 تو الله
ہیںسے اور جو الله کو جانتا ہماریوہہے سنتا لیکنہے۔ جو الله نہیںسے
ہے وہ ہماری نہیں سنتا۔ یوں ہم سچائی کی روح اور فریب دینے والی روح
میں امتیاز کر سکتے ہیں۔

الله محبت ہے
7 عزیزو، آئیں ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ کیونکہ محبت الله

طرفکی سے ہے، اور جو محبت رکھتا ہے وہ الله سے پیدا ہو کر اُس کا
فرزند بن گیا اورہے الله کو جانتا ہے۔ 8 محبتجو نہیں رکھتا وہ الله نہیںکو
جانتا، کیونکہ محبتالله ہے۔ اِس9 میں الله ہمارےمحبتکی درمیان ظاہر
ہوئی کہ اُس نے اپنے اکلوتے فرزند کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہم اُس کے
یعے ذر جئیں۔ محبتیہی10 ہے، یہ نہیں کہ ہم نے الله محبتسے کی بلـکہ
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یہ اُسکہ ہمنے محبتسے کر کے اپنے فرزند بھیجکو دیا تاکہ ہمارےوہ
گناہوں کو مٹانے کے لئے کفارہ دے۔

11 عزیزو، چونکہ الله نے ہمیں اِتنا پیار کیا اِس لئے لازم ہے کہ ہم بھی
دوسرےایک کو پیار کریں۔ کسی12 نے بھی الله کو نہیں دیکھا۔ لیکن
جب دوسرےایکہم کو پیار کرتے ہیں تو ہمارےالله اندر بستا ہے اور
اُس ہمارےمحبتکی اندر تکمیل پاتی ہے۔

جانطرحکسہم13 لیتے ہیں اُسہمکہ میں ہتے ہیںر اور وہ ہم میں؟
اِس طرح کہ اُس نے ہمیں اپنا بخشروح دیا ہے۔ 14 اور ہم نے یہ بات
دیکھ لی اور اِس کی گواہی دیتے ہیں کہ باپخدا نے اپنے فرزند کو دنیا
کا نجات دہندہ بننے کے لئے بھیج دیا ہے۔ 15 اگر کوئی اقرار کرے کہ
عیسٰی الله کا فرزند ہے تو الله اُس میں رہتا ہے اور وہ الله میں۔ 16 اور خود
ہم لیجانمحبتوہنے اورہے اُس پر ایمان ہیںلائے جو الله ہم سے رکھتا
ہے۔
میںمحبتبھیجوہے۔ہیمحبتالله قائم رہتا اللهوہہے میں رہتا اورہے

الله اُس میں۔ اِسی17 طرح ہمارےمحبت درمیان تکتکمیل پہنچتی ہے،
اور یوں عدالتہم پورےدنکے اعتماد کے کھڑےساتھ ہو سکیں گے،
کیونکہ جیسے وہ ہے ویسے ہی ہم بھی اِس دنیا میں ہیں۔ محبت18 میں
خوف نہیں ہوتا بلـکہ خوفمحبتکامل کو بھگا دیتی ہے، خوفکیونکہ
پیچھےکے سزا ڈرتاجوہے۔ڈرکا پہنچی۔نہیںتکتکمیلمحبتکیاُسہے

ہم19 اِس لئے محبت رکھتے ہیں کہ الله نے پہلے ہم محبتسے رکھی۔
20 اگر کوئی کہے، مَیں” الله سے محبت رکھتا “ہوں لیکن اپنے بھائی سے
نفرت کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اُس نے
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دیکھا نہیںمحبتہے رکھتا اللهطرحکسوہ رکھمحبتسے سکتا جسےہے
اُس نے نہیں دیکھا؟ 21 جو حکم مسیح نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے، جو الله
محبتسے رکھتا ہے وہ اپنے بھائی محبتبھیسے رکھے۔

5
دنیا پر ہماری فتح

1 جو بھی ایمان رکھتا ہے کہ عیسٰی ہی مسیح ہے وہ الله سے پیدا ہو کر
اُس کا فرزند بن گیا اورہے۔ باپجو محبتسے رکھتا وہہے اُس فرزندکے
سے بھی محبت رکھتا ہے۔ 2 کسہم طرح جان لیتے ہیں کہ ہم الله کے
فرزند محبتسے رکھتے ہیں؟ اِس سے کہ ہم الله سے محبت رکھتے اور اُس
کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ 3 کیونکہ الله محبتسے سے مراد یہ ہے کہ
ہم اُس کے احکام پر عمل کریں۔ اور اُس کے ہمارےاحکام لئے بوجھ کا
باعث نہیں ہیں، 4 کیونکہ بھیجو الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے
وہ دنیا پر غالب آ جاتا ہے۔ اور ہم یہ فتح اپنے ایمان کے یعے ذر پاتے ہیں۔
کون5 دنیا پر غالب آ سکتا صرفہے؟ وہ جو ایمان رکھتا ہے کہ عیسٰی الله
کا فرزند ہے۔

عیسٰی مسیح بارےکے میں گواہی
6 عیسٰی مسیح وہ ہے جو اپنے بپتسمے کے پانی اور اپنی موت کے خون

کے یعے ذر ظاہر ہوا، نہ صرف پانی کے یعے ذر بلـکہ پانی اور خون دونوں
ہی کے یعے۔ ذر اور القدسروح جو سچائی ہے اِس کی گواہی دیتا ہے۔
7 کیونکہ اِس کے تین گواہ ہیں، روح8 القدس، پانی اور خون۔ اور تینوں
ایک باتہی تصدیقکی کرتے ہیں۔ ہم9 تو انسان کی قبولگواہی کرتے
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ہیں، لیکن الله کی گواہی اِس سے افضلکہیں ہے۔ اور الله کی گواہی یہ
اُسکہہے نے اپنے فرزند تصدیقکی کی ہے۔ 10 جو الله فرزندکے پر ایمان
رکھتا اُسہے میںدلکے یہ اورہے۔گواہی جو الله پر ایمان نہیں اُسرکھتا
نے اُسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ کیونکہ اُس نے وہ گواہی نہ مانی جو الله نے
اپنے فرزند بارےکے میں دی۔ 11 اور گواہی یہ ہے، الله نے ہمیں ابدی
زندگی عطا کی اورہے، یہ زندگی اُس فرزندکے میں ہے۔ پاسکےجس12
فرزند اُسہے پاسکے زندگی پاسکےجساورہے، الله کا فرزند نہیں ہے
اُس پاسکے زندگی بھی نہیں ہے۔

ابدی زندگی
آپمَیں13 کو جو الله کے فرزند کے نام پر ایمان رکھتے ہیں اِس لئے لـکھ

رہا ہوں آپکہ جان لیں آپکہ ابدیکو زندگی حاصل ہے۔ 14 ہمارا الله
پر یہ اعتماد ہے بھیجبکہ ہم اُس مرضیکی مطابقکے کچھ مانگتے ہیں
تو وہ ہماری سنتا ہے۔ 15 اور چونکہ ہم جانتے ہیں جبکہ مانگتے ہیں تو
ہماریوہ سنتا اِسہے لئے ہم یہ علم بھی ہیںرکھتے ہمیںکہ وہ حاصلکچھ
بھی ہے جو ہم نے اُس سے مانگا تھا۔

16 اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے جسدیکھے کا انجام موت
نہ ہو تو وہ دعا کرے، اور الله اُسے زندگی کرےعطا گا۔ مَیں اُن گناہوں
باتکی کر رہا ہوں جن کا انجام موت نہیں۔ ایکلیکن ایسا گناہ بھی ہے
جس موتانجامکا مَیںہے۔ نہیں کہہ رہا شخصایسےکہ کے لئے دعا کی
جسجائے سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہو۔ 17 ہر ناراست حرکت گناہ ہے،
لیکن ہر گناہ کا موتانجام نہیں ہوتا۔
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ہم18 جانتے ہیں کہ جو الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے وہ
گناہ کرتا نہیں رہتا، کیونکہ الله کا فرزند شخصایسے کو محفوظ رکھتا ہے
ابلیساور اُسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

ہم19 جانتے ہیں کہ ہم الله کے فرزند ہیں اور کہ تمام ابلیسدنیا کے
قبضے میں ہے۔

ہم20 جانتے ہیں کہ الله کا فرزند آ گیا ہے اور ہمیں سمجھ عطا کی ہے
تاکہ ہم اُسے جان لیں جو حقیقی اورہے۔ ہم اُس میں ہیں جو حقیقی ہے
یعنی اُس فرزندکے حقیقیوہیمیں۔مسیحعیسٰی ابدیاورخدا ہے۔زندگی

پیارے21 بچو، آپاپنے کو بُتوں محفوظسے !رکھیں
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