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يو ّحنا

جو پهريون خط

1

 1هاڻي اسان توهان کي زندگي جي
ڪالم جي باري ۾ ڪجهه ٻڌايون ٿا
جيڪو دنيا جي وجود کان پهريان موجود هيو.
اسان ٻڌو آهي ،ان کي اسان پنهنجين اکين سان
ڏٺو آهي ،ان تي اسان غور ۽ کوج ڪئي آهي ۽
ان کي پنهنجي هٿن سان ُڇهيو آهي 2 .جيڪو
زندگي جي باري ۾ اسانکي ٻڌائي ٿو جيئن اسان
ڏٺو ۽ جنهن جي متعلق اسان شاهد آهيون .هاڻي
اسان انهي َء زندگي جي متعلق چئون ٿا جيڪا
هميشه جي الءِ رهڻي واري آهي ۽ اها پي ُء سان
گڏ هئي پي ُء اسان کي اها زندگي ڏيکاري3 .
هاڻي انهن شين جي متعلق چون ٿا جيڪڏ اسان
ٻڌو ۽ ڏٺو هيو ته توهان به اسان سان گڏ رهو ۽
اهائي شراڪت پي ُء ۽ ان جي پُٽ يسوع مسيح
سان گڏ آهي 4 .اسان اهي ڳالهيون انهي َء الءِ
توهان کي لکيون آهن ته اسان سڀن کي خوشي
آهي اها پوري ٿي وڃي.
خدا جو اسان جي گناهن کي معاف ڪرڻ
 5اسان جيڪو خدا کان ٻڌو اهو پيغام توهان
کي ٻڌايون ٿا اهو هي آهي ته خدا روشني آهي
۽ ان ۾ تاريڪي ناهي 6 .جيڪڏهن اسان ايئن
چئون ته اسان خدا جي شراڪت ۾ آهيون پر
تاريڪي ۾ جيءِ رهيا آهيون ته اسان ڪوڙ
ڳالهائي رهيا آهيون ۽ سّچائي جي پيروي نه
ڪري رهيا آهيون 7 .خدا نور آهي ۽ اسان
کي ان نور ۾ رهڻ گهرجي جيڪڏهن اسان ان
نور ۾ رهون ٿا ته تڏهن اسان هڪ ٻئي سان
شراڪت ڪندا آهيون ۽ جڏهن اسان ان نور ۾
رهندا آهيون ته خدا جي پُٽ يسوع جو رت اسان
کي اسان جي گهڻن گناهن کان پاڪ ڪندو آهي.
 8جيڪڏهن اسان اهو چئون ٿا ته اسان بلڪل
گنهگار نه آهيون ته اسان پنهنجو پاڻ کي بيوقوف
بڻائي رهيا آهيون ۽ اسان ۾ سچائي نه آهي9 .
جيڪڏهن اسان پنهنجا گناهه قبول ڪريون ٿا ته
خدا جيڪو انصاف پسند ۽ وفادار آهي اهو اسان

جي گناهن کي معاف ڪندو آهي اسان کي تمام
گناهن کان پاڪ ڪندو آهي 10 .جيڪڏهن اسان
اهو چئون ته اسان گناهه ناهن ڪيا ته جيئن خدا
کي ڌتڪاريون ٿا ۽ خدا جي سچي تعليمات اسان
۾ بلڪل نه آهي.
يسوع اسان جو مددگار آهي
 1منهنجا ٻارو! هي خط آئون توهان
ڏانهن لکي رهيو آهيان ته جيئن توهان
گناهه نه ڪريو .جيڪڏهن ڪنهن ماڻهون کان
گناهه سرز ٿي وڃي ته خدا پي ُء ڏانهن اسان جي
گناهن کان بچا ُء ڪرڻ وارو اسان جو مددگار
موجود آهي ۽ اهو آهي پارهيزگار يسوع مسيح.
 2اسان کي گناهن کان بچائڻ جو يسوع ئي هڪ
ذريعو آهي نه صرف اسان جو بڪله ماڻهن جا
گناهه پاڪ ٿي ويندا.
 3جيڪو ڪجهه خدا اسان کي کي چيو آهي
جيڪڏهن اسان ان جي فرمانبرداري ڪريون
ته يقينن اسان خدا جي سچائي کي ڄاڻيو4 .
جيڪڏهن ڪنهن چيو“ ،مان خدا کي ڄاڻان
ٿو ”.۽ پوءِ خدا جي حڪمن جي فرمانبرداري
نه ٿو ڪري اهڙو شخص خدا کي ڌتڪاري ٿو
۽ ان ۾ اها سچائي ناهي 5 .جيڪڏهن خدا جي
تعليمات جي اطاعت ڪري تڏهن خدا جي محبت
۾ مڪمل لهندو آهي 6 .اهڙي طرح اسان ڄاڻون
ٿا ته اسان ان جي حفاظت ۾ آهيون .ته جيڪو
خدا جي رفاقت ۾ قائم آهي ته ان کي گهرجي ته
اهو يسوع جي طرز زندگي گزاري.

2

ٻين سان محبت ڪريو
 7منهنجا عزيز دوستو! آئون توهان کي ڪوئي
نئون حڪم نه لکي رهيو آهيان هي اهوئي حڪم
آهي جيڪو شروعات ۾ توهان جي الءِ هيو .اهو
حڪم ڪجهه به ناهي پر هي اهوئي وقت آهي
جيڪو توهان ٻڌي چڪا آهيو 8 .پر آئون توهان
کي حڪم کي نئون وانگر لکي رهيو آهيان اهو
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حڪم سچو آهي ان جي سچائي کي توهان يسوع
۾ توهان پنهنجو پاڻ ۾ ڏسي سگهو ٿا ڇاالءِ جو
ته اوندهه غائب ٿي رهي آهي ۽ هو سچو نور
چمڪي رهيو آهي.
 9جيڪو هي چوندو آهي ته “مان نور ۾
آهيان” پوءِ به پنهنجي ڀا ُء کان نفرت ڪندو
آهي ته اهڙو ماڻهون اڄ تائين به ان تاريڪي ۾
گهڙيل آهي 10 .جيڪو شخص پنهنجي ڀا ُء کي
عزيز رکندو آهي اهو نور ۾ رهندو آهي ۽ ڪائي
به شيءِ ان کي غلطي ڪرڻ تي مجبور نه ٿي
ڪري سگهي 11 .پر هڪ ماڻهون پنهنجي ڀا ُء
سان نفرت ڪندو آهي اهو تاريڪي ۾ آهي ۽ اهو
تاريڪي ۾ ئي رهندو آهي ،۽ اهو نه ٿو ڄاڻي
ته اهو ڪيڏانهن وڃي رهيو آهي ڇاالءِ جو ته
تاريڪي ان جي اکين کي انڌهو بڻائيندي آهي.
 12عزيز ٻارو! آئون توهان ڏانهن لکان
ٿو ،ته توهان جا گناهه يسوع مسيح جي
ذريعي ئي معاف ٿيندا آهن.
 13اي پي ُء! مان توهان ڏانهن لکان ٿو،
ڇاالءِ جو ته توهان سٺي طرح ڄاڻو ٿا
ته هو شروعات کان ئي رهيو آهي .اي
نوجوانو! آئون توهان ڏانهن لکان ٿو ،ڇاالءِ
جو ته توهان ان برائي کي شڪست ڏني
آهي.
 14اي ٻارو! آئون توهان ڏانهن لکان
ٿو ،ڇاالءِ جو ته توهان پي ُء کي ڄاڻيندا
آهيو .اي پي ُء! مان توهان ڏانهن لکان ٿو
ڇاالءِ جو ته توهان ان کي ڄاڻو ٿا جيڪو
شروعات کان آهي .اي نوجوانو! آئون
توهان ڏانهن لکان ٿو ،ڇاالءِ جو ته توهان
طاقتور رهو ،۽ توهان ۾ خدا جو ڪالم
قائم آهي ۽ توهان برائي کي شڪست ڏني
آهي.
 15دنيا ۽ ان جي شين سان محبت نه رکو
جيڪو ڪوئي شخص دنيا سان محبت رکندو
آهي ته اهڙي شخص جي دل ۾ پي ُء جي محبت
نه آهي 16 .اهي تمام شيون جيڪي دنيا جي
برائيون آهن :ته انهن شين جي محبت جنهن سان
اسان پنهنجي گناهن جي ذريعي خوش ڪندا
آهن ،گناهه جي شين کي ڏسي ڪري اکيون
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مطمئن ٿينديون آهن ،دنيا جي شين کي پائي
ڪري ان تي فخر ڪندا آهن .۽ اهڙو دنياوي
خواهشات پي ُء جي طرف کان ناهي ايندي17 .
اها دنيا جي طرفان ايندي آهي ۽ اها قائم رهڻ
واري ناهي بلڪه اها فنا ٿيڻ واري آهي جيڪو
شخص خدا جي مرضي تي قائم آهي اهو هميشه
قائم رهندو آهي.
مسيح جي دشمنن جا رستا نه اپنايو
 18منهنجا عزيز ٻارو! آخري وقت اچي ويو
آهي توهان ٻڌو آهي ته مسيح جا دشمن اچي
رهيا آهن ۽ هاڻي به ڪئي مسيح جا دشمن هوندا
اهڙي طرح اسان ڄاڻون ٿا ته آخري وقت ويجهو
آهي 19 .اهي دشمن مسيح اسان جي ميڙاڪي ۾
هيا ۽ اسان کي ڇڏي ويا حقيقت ۾ اهي اسان جا
نه آهن جيڪڏهن سچ پچ اسان مان هجن ها ته
اهي اسان سان گڏ ئي رهن ها پر اهي اسان کي
ڇڏي ويا آهن ان مان صاف ظاهر ٿيئي ٿو ته
حقيقت ۾ اهي اسان مان نه آهن.
 20توهان وٽ ته اهو تحفو آهي جيڪو پاڪ
هستي ڏنو آهي ۽ انهي َء الءِ توهان سڀ سچائي
کي ڄاڻو ٿا 21 .پوءِ اهو سڀ ڪجهه مان توهان
کي ڇو لکان؟ ڇا انهي َء الءِ لکان ته توهان
سچائي نه ٿا ڄاڻيو ۽ آئون خط ان الءِ لکندو
آهيان ته توهان سچائي کي ڄاڻندا آهيو ۽ اهو
ڄاڻندا آهيو ته ڪائي ڪوڙ سچائي سان ناهي
ايندو.
 22ته پوءِ ڪير ڪوڙو آهي؟ هي اهو ئي آهي
جيڪو تسليم ناهي ڪندو ته يسوع مسيح آهي يا
وري اهو جيڪو چوندو آهي ته يسوع مسيح نه
آهي ،اهو ئي مسيح جا دشمن آهي .اهڙو ماڻهون
پي ُء يا پنهنجي پُٽ تي ايمان ناهي رکندو23 .
جيڪو هڪ پُٽ تي ايمان نه ٿو رکي پوءِ ان
جي پي ُء به ناهي ۽ جيڪو پُٽ کي قبول ڪري
اهو پي ُء کي به قبول ڪندو آهي 24 .شروعات
کان جنهن تعليمات کي توهان ٻڌو آهي ان تي
قائم رهو ته توهان پُٽ ۽ پي ُء ۾ قائم رهندا25 .
۽ اهوئي واعدو آهي جيڪو پُٽ اسان کي ڏنو ته
هميشه جي زندگي آهيي.
 26آئون هي خط توهان ماڻهن جي متعلق لکي
رهيو آهيان جيڪو توهان کي غلط رستو ٻڌائيندو
آهي 27 .مسيح توهان کي هڪ خاص تحفو عطا
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ڪيو آهي اهو تحفو توهان ۾ آهي توهان ڪنهن
جي تعليمات جي ضرورت نه آهي جيڪو تحفو
ان ڏنو آهي اهو توهان کي هر شيءِ جي تعليم
ڏيندو اهو سچو تحفو آهي ڪوڙو ناهي لهاذه
مسيح جيڪو سيکاريو آهي ان تي قائم رهو.
 28ها! منهنجا عزيز ٻارو! مسيح تي قائم رهو
جيڪڏهن هاڻي ايئن ڪريو ته يقينن ان ڏينهن تي
وڌيڪ پختو هوندو جڏهن مسيح ايندا اسان کي
لڪائڻ جي ۽ شرمنده ٿيڻ جي ضرورت ناهي.
 29توهان ڄاڻون ٿا ته مسيح نيڪ آهي انهيءِ
الءِ توهان ڄاڻو ٿا تمام ماڻهون جيڪي سچا ۽
نيڪ آهن اهي خدا جا ٻار آهن.
اسان خدا جا ٻار آهيون
 1پي ُء اسان سان گهڻي محبت ڪئي آهي
ان اسان ايتري محبت ڪئي آهي ته خدا
جا ٻاهر سڏرائيندا آهن حقيقت ۾ اسان ان جا ٻار
آهيون اهي ماڻهون نه ٿا سمجهي سگهن ته اسان
خدا جا ٻار آهيون 2 .عزيز دوستو! هاڻي اسان
خدا جا ٻار آهيون ۽ نه ٿا ڄاڻون ته آئينده اسان ڇا
ٿينداسين؟ پر اسان کي معلوم آهي ته جڏهن مسيح
ظاهر ٿيندو تڏهن اسان ان جهڙا ئي هونداسين.
اسان ان کي اهڙي طرح ڏسنداسين ته جيئن اهو
حقيقت ۾ آهي 3 .مسيح پاڪ آهي ۽ هر ماڻهون
جيڪو ان مان اميد رکندو هجي مسيح ان کي
اهڙي طرح پاڪ ڪندو جيئن ته پاڻ مسيح آهي.
 4جڏهن ڪوئي شخص گناهه ڪندو آهي ته
جيئن اهو خدا جي شريعت کي ڀڃندو آهي ها!
گناهه ڪرڻ ايئن ئي آهي جيئن خدا جي شريعت
جي خالف وڃڻ 5 .توهان ڄاڻون ٿا ته مسيح
ماڻهن جي گناهن کي مٽائڻ جي الءِ آيو آهي ان
جي ذات ۾ ڪوئي گناهه ناهي 6 .انهي َء الءِ
جيڪو مسيح ۾ قائم رهندو آهي ته اهو گناهه
ناهي ڪندو ۽ جيڪو مسلسل گناهه ڪندو آهي
ته پوءِ ان حقيقت ۾ مسيح کي ڏٺو ئي ناهي ۽ نه
مسيح کي ڄاڻيو آهي.
 7عزيز ٻارو! ڪوئي به ماڻهون جيڪو غلط
رستو ٻڌائ ان جي ويجهو نه وڃجو .مسيح نيڪ
آهي ۽ جيڪو ڪوئي ان وانگر نيڪ ٿيڻ چاهي
ان کي گهرجي ته سٺا ڪم ڪري 8 .شيطان
شروع کان ئي گناهه ڪري رهيو آهي ۽ جيڪو
شخص گناهه مسلسل ڪندو آهي اهو شيطان مان
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آهي .خدا جو پُٽ شيطان جي ڪمن کي مٽائڻ
جي الءِ ايندو.
 9جڏهن خدا ڪنهن شخص کي پنهنجو ٻار
بڻائيندو آهي ته اهو ماڻهون مسلسل گناهه ناهي
ڪندو ڇاالءِ جو ته اهو ان نيئن زندگي َء ۾ رهندو
آهي جيڪا خدا ان کي ڏيندو آهي اُن ڏينهن کان
اهو خدا جو پُٽ سڏرايئندو آهي .۽ اهڙي ماڻهون
جي الءِ مسلسل گناهه ڪرڻ ممڪن ناهي10 .
اهڙي طرح سڃاڻي سگهون ٿا ته ڪير خدا جو
ٻار آهي؟ ۽ ڪير شيطان جو ٻار آهي؟ جيڪي
ماڻهون صحيح رستي ناهن هلندا ،اهي خدا جا
ٻار ناهن سڏرائيندا ۽ جيڪي پنهنجي ڀائرن سان
محبت ناهن ڪندا اهي خدا جا ٻار نه آهن.
اسان کي هڪ ٻئي سان محبت ڪرڻ گهرجي
 11تعليمات جيڪو شروع کان توهان ٻڌي
رهيا آهيو اهو آهي ته اسان کي هڪ ٻئي سان
محبت ڪرڻ گهرجي 12 .اسان کي قابيل جي
وانگر نه ٿيڻ گهرجي جنهن جو تعلق برائي
سان هيو ان پنهنجي ڀا ُء کي ماري ڇڏيو .پر ان
پنهنجي ڀا ُء کي ڇو ماريو؟ ڇاالءِ جو ته ان جا
ڪم برا هيا ان ڀا ُء جا ڪم سچائي جا هيا.
 13ڀائرو ۽ ڀيئنرون! توهان کي حيرن ٿيڻ جي
ضرورت ناهي جڏهن هن دنيا جا ماڻهون توهان
کان نفرت ڪن 14 .اسان ڄاڻون ٿا ته اسان موت
کان آيا آهيون ۽ زندگي ۾ داخل ٿيا آهيون اسان
ڄاڻون ٿا ته اسان پنهنجي عيسائي ڀائرن ۽ ڀيئنرن
سان محبت ڪندا آهيون ۽ جيڪو ماڻهون اهڙي
طرح ٻين سان محبت ناهي رکندو اهو هاڻي تائين
موت ۾ ئي آهي 15 .هر اهو ماڻهون جيڪو
پنهنجي ڀائرن کان نفرت ڪندو آهي اهو قاتل
آهي توهان سٺي طرح ڄاڻو ٿا ته قاتل جي زندگي
جي اندر هميشه جي زندگي ناهي هوندي.
 16جيئن ته يسوع اسان جي الءِ پنهنجي
زندگي ڏني تڏهن اسان ڄاڻيو ته حقيقي محبت
ڇا آهي اسان کي به پنهنجي زندگيون پنهنجي
مسيح ڀائرن ۽ ڀيئنرن جي الءِ ڏيڻيون گهرجن.
 17جيڪڏهن هڪ ايمان واري وٽ دنيا جي
دولت هجي ۽ اهو ڏسي رهيو آهي ته ان جو ڀا ُء
غريب ۽ ضرورتمند آهي ۽ ڏسڻ کان باوجود به
ان جي دل ۾ ان جي همدردي نه ٿي جاڳي ان
جي مدد نه ٿو ڪري ته اهڙو ايمان وارو اهو
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چوڻ جي قابل ناهي ته ان جي دل ۾ خدا جي
محبت آهي 18 .منهنجي ٻارو! اسان ڳالهين سان
ڏيکا ُء نه ڪريون بلڪه اسان جي محبت حقيقي
هجڻ گهرجي اسان کي پنهنجي سچي عمل سان
محبت جو اظهار ڪرڻ گهرجي.
 20-19اهوئي هڪ رستو آهي جنهن جي وجهه
سان اسان سچائي جي رستي تي هلڻ جا اهل آهيون
جيڪڏهن اسان جو ضمير چوي ٿوته اسان قصوار
آهيون ته اسان خدا جي سامهون پنهنجي ضمير
جي اصالح ڪريون ڇاالءِ ته خدا اسان جي دلين
کان به وڏو آهي اهو هر شيءِ ڄاڻندو آهي.
 21منهنجا پيارا دوستو! جيڪڏهن اسان
پنهنجي دلين اهو ڄاڻون ٿا ته اسان غلطي تي نه
آهيون ته بنا ڪنهن خوف جي سامهون اينداسين.
 22جيئن ته اسان فرمانبردار آهيون ۽ اسان اهي
ئي شيون ڪري رهيا آهيون جنهن اهو خوش
ٿي رهيو آهي وري پوءِ جيڪا شيءِ ان کان
گهرنداسين اهو عطا ڪندو 23 .انهي َء ڳالهين
جو خدا حڪم ڏنو آهي ته اسان ان جي پُٽ يسوع
مسيح جي نالي تي ايمان وارا رهياسين ۽ اسان
ان طرح ٻين سان محبت ڪريون جيئن ته ان
حڪم ڏنو 24 .هڪ ماڻهون خدا جي هڪ ڪم
جي اطاعت ڪري ٿو ته اهو خدا ۾ آهي ۽ خدا
ان ۾ آهي اسان ڪهڙي طرح چئي سگهون ٿا ته
خدا اسان ۾ آهي جيڪو روح جي ذريعي اسان
کي ڏني آهي انهي َء الءِ اسان ڄاڻون ٿا ته اهو
اسان ۾ آهي.
ڪوڙن استادن کان هوشيار رهو
 1اي منهنجا عزيز دوستو! ان وقت دنيا
۾ ڪئي ڪوڙا نبي آهن انهي َء الءِ هر
هڪ روح تي يقين نه ڪريو بلڪه روح جي
سڃاڻپ ڪريو ته اها روح خدا جي طرف کان
آهي يا نه 2 .اهڙي طرح توهان خدا جي روح
جي باري ۾ ڄاڻي سگهو ٿا ته ڪائي روح چوي
ٿي ته “منهنجو ايمان يسوع مسيح ۾ آهي جيڪو
هن دنيا ۾ ماڻهون وانگر آيو آهي” اهوئي روح
خدا جي طرف کان آهي 3 .اهو روح جيڪو
يسوع کي قبول نه ڪري اهو خدا جي طرفان
ناهي اهڙي روح مسيح جي دشمنن روح آهي.
توهان ته ٻڌي چڪا آهيو ته مسيح جا دشمن
ايندا .۽ هاڻي مسيح جا دشمن هن دنيا ۾ آهن.

4

 1يوحّنا 15 :4
4

منهنجا پيارو ٻارو! خدا جا آهيو ان الءِ
توهان انهن کي شڪست ڏئي چڪا آهيو ڇاالءِ
جو جيڪو توهان ۾ آهي اهو دنيا جي ماڻهن ان
کان به عظيم آهي 5 .۽ انهن ماڻهن جو تعلق دنيا
سان آهي ۽ اهي جيڪو ڪجهه چوندا آهن اهي
دنيا جي تعلق سان آهي ۽ انهن جو چوڻ دنيا
ئي ٻڌندي آهي 6 .پر اسان خدا سان آهيون ان
الءِ جيڪي خدا کي ڄاڻندا آهن اهي اسان جون
ڳالهيون ٻڌندا آهن .پر جيڪي خدا جا نه آهن
اهي اسان جي ڳالهين کي ناهن ٻڌندا اهڙي طرح
اسان روح جي سچائي يا روح جي غلطي کي
ڄاڻندا آهيون.
محبت خدا جي طرفان آهي
 7عزيز دوستو! اسان کي هڪ ٻئي سان
محبت ڪرڻي پوندي ڇاالءِ جو محبت خدا جي
طرف کان آهي جيڪو شخص محبت ڪندو آهي
اهو خدا جو ٻار آهي ۽ اهو خدا کي ڄاڻندو آهي.
 8جيڪو ماڻهون محبت ناهي ڪندو اهو خدا کي
ناهي ڄاڻيندو ڇاالءِ جو خدائي محبت آهي 9 .خدا
صرف پنهنجي پٽن کي دنيا ۾ موڪليندو آهي ته
ان جي ذريعي اسان کي زندگي ملي اهڙي طرح
خدا اسان کي محبت ٻڌائي آهي 10 .سچي محبت
ئي اسان جي الءِ خدا جي محبت آهي نه ڪي
اسان جي محبت خدا جي الءِ خدا پنهنجي پُٽ کي
دنيا ۾ موڪلي ڪري اسان جي گناهن کي وٺي
ڇڏيو آهي.
 11ته پوءِ خدا اسان کي بي اتنها چاهيندو آهي
عزيز دوستو! اهڙي طرح اسان کي به هڪ
ٻئي سان محبت ڪرڻ گهرجي 12 .ڪنهن به
خدا کي ناهي ڏٺو پر جڏهن اسان هڪ ٻئي سان
محبت ڪندا آهيون ته خدا اسان ۾ رهندو آهي ۽
ان جو مقصد پورو ٿيندو آهي ۽ اسان سان ان
جي محبت پوري ٿي ويندي.
 13اسان ڄاڻون ٿا ته اسان خدا ۾ آهيون ۽
خدا اسان ۾ آهي انهي َء الءِ ڄاڻيندا آهيون ته خدا
روح اسان کي ڏني آهي 14 .اسان ڏسي چڪا
آهيون ته خدا پنهنجي پُٽن کي دنيا جي نجات
ڏيندڙ موڪليو آهي انهي َء الءِ اها شاهدي اسان
ئي ڏيندا آهيون 15 .جيڪڏهن ڪوئي ماڻهون
هي چوي ٿو ته “مان يسوع جي خدا جي پُٽ
هجڻ تي ايمان آندو آهي” تڏهن خدا ان ماڻهون
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۾ رهندو آهي ۽ اهو ماڻهون خدا ۾ رهندو آهي .آهي اهو ماڻهون جنهن دنيا تي فتح حاصل ڪئي،
 16انهي َء الءِ اسان ڄاڻيندا آهيون ته خدا اسان اهو اهوئي شخص آهي جنهن جو ايمان آهي ته
سان محبت ڪندو آهي ۽ اسان محبت تي يقين يسوع خدا جو پُٽ آهي.
رکندا آهيون.
خدا جو پنهنجي پُٽ جي بابت چوڻ
خدا ئي محبت آهي جيڪو ڪوئي محبت ۾
رهندو آهي اهو خدا ۾ رهندو آهي ۽ خدا ان ۾
 6يسوع مسيح ئي هڪ آهي جيڪو پاڻي ۽
رهندو آهي 17 .جيڪڏهن خدا جي محبت اسان ۾ رت سان آيا آهن يسوع صرف پاڻي سان گڏ نه
ڪامل آهي ته پوءِ اسان کي جزا جي ڏينهن جو آيو آهي بلڪه يسوع پاڻي ۽ رت ٻنهن سان گڏ
خوف ناهي ان دنيا ۾ اسان ان وانگر آهيون 18 .آيو ،۽ روح اسان کي اهو چوي ٿي ته سچ آهي
جتي خدا جي محبت آهي اتي ڪوئي ڍپ ناهي ،روح سچ آهي 7 .اهڙي طرح ٽي شاهد اهڙا آهن
ڪامل خدا جي محبت خوف کي پري ڪندي جيڪي اسان کي يسوع جي متعلق چوندا آهن8 .
آهي .خدا جي سزا ئي خوفزده ڪندي آهي .روح پاڻي ۽ رت .۽ ٽئي شاهد اقرار ڪندا آهن.
انهي َء الء ته خدا جي محبت ان ۾ ڪمل ناهي
 9اسان قبول ڪندا آهيون ته اها شاهدي جيڪا
ماڻهون ڏيندا آهن پر خدا جي شهادت گهڻي اهم
هوندي جنهن ۾ خوف هوندو آهي.
 19اسان انهي َء الءِ محبت ڪندا آهيون ته آهي ۽ خدا پنهنجي پُٽ جي تعلق سان شهادت ڏيندو
ڇاالءِ جو خدا اسان سان پهريان محبت ڪئي .آهي 10 .جيڪو ماڻهون خدا جي پُٽ تي ايمان
 20جيڪڏهن ڪوئي ماڻهون اهو چوي ٿو ته ،آڻيندو آهي ته ان جي دل ۾ سچائي رهندي آهي
“مان خدا سان محبت ڪندو آهيان” پر پنهنجي جيڪا خدا چئي آهي ۽ جيڪو خدا تي ايمان ناهي
عيسائي ڀائرن ۽ ڀيئرن سان نفرت ڪندو آهي ته آڻيندو اهو خدا کي ڪوڙو قرار ڏيندو آهي .انهي َء
اهڙو ماڻهون ڪوڙو آهي اهو ماڻهون پنهنجي الءِ ته اهو شخص ان تي ايمان ناهي آڻيندو جيڪو
ڀا ُء جنهن کي اهو ڏسي سگهي ٿو وري به نفرت خدا پنهنجي پُٽ جي متعلق چيو آهي 11 .اهوئي
ڪندو آهي .ته اهڙو ماڻهون خدا سان محبت سڀ ڪجهه خدا اسان کي چيو آهي خدا اسان کي
نه ٿو ڪري سگهي جنهن کي هو ڏسي نه ٿو الفاني زندگي ڏني جيڪا ان جي پُٽ ۾ آهي12 .
سگهي 21 .۽ ان اسان کي هي حڪم ڏنو آهي ته جنهن وٽ پُٽ آهي ان وٽ سچي زندگي آهي پر
جيڪو ڪوئي خدا سان محبت ڪندو آهي ته ان جنهن وٽ خدا جو پُٽ ناهي ان جي زندگي ناهي.
کي گهرجي ته پنهنجي ڀا ُء سان به محبت رکي.
هاڻي توهان کي هميشه جي
زندگي ڏني ويئي آهي
خدا جي ٻارن جي دنيا تي فتح حاصل ڪرڻ
 13مان اهو خط انهن ماڻهن کي لکندو آهيان
 1اهي ماڻهون جيڪي ايمان رکندا
آهن ته جيڪو يسوع ئي مسيح آهي ته جيڪي خدا جي پُٽ تي ايمان رکندا آهن انهي َء
اهي خدا جا ٻار آهن جيڪو ماڻهون خدا سان الءِ آئون لکندو آهيان ته توهان ڄاڻي وڃو ته
محبت ڪندو آهي اهو خدا جي ٻارن سان به توهان کي هميشه جي زندگي ڏني ويئي آهي.
محبت ڪندو آهي 2 .اسان ڪهڙي طرح ڄاڻي  14اسان بغير ڪنهن شڪ ۽ شبه جي خدا جي
سگهون ٿا ته اسان خدا جي ٻارن سان محبت ويجهو وڃي سگهون ٿا ان جو مطلب اهو آهي ته
ڪندا آهيون؟ اسان ڄاڻون ٿا ته ڇاالءِ جو ته اسان جڏهن خدا کان جڏهن ڪنهن خاص شيءِ
اسان خدا سان محبت ڪندا آهيون ۽ ان جي جو مطالبو ڪندا آهيون ته اهي شيون جيڪي
حڪمن جي اطاعت ڪندا آهيون 3 .خدا سان خدا جي مرضي جي مطابق ٿين تڏهن خدا اسان
محبت جو مطلب آهي ان جي حڪمن جي پابندي جي ٻڌندو آهي جيڪا اسان ان کي چوندا آهيون.
۽ اطاعت جيڪا اسان جي الءِ مشڪل نه آهي 15 .جڏهن ڪڏهن به اسان خدا کان گهرندا آهيون
 4ڇو خدا جو هڪ ٻار دنيا تي غالب اچڻ جي ته هو اسان جي ٻڌندو آهي تڏهن اسان ڄاڻيندا
طاقت رکندو آهي 5 .اهو اسان جو ايمان آهي آهيون ته جيڪو ڪجهه اسان ان کان گهرندا
جنهن تي دنيا تي غالب اچي سگهون ٿا ڪير آهيون اهو اسان کي ڏيندو آهي.
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 16جيڪڏهن ڪوئي ماڻهو اهو ڏسندو آهي ته
ان جو عيسائي ڀا ُء يا ڀيڻ ڪوئي گناهه ڪري
رهيا آهن ته اهڙو ماڻهون عيسائي ڀا ُء يا ڀيڻ
جيڪا گناهه ڪري رهيا آهن انهن جي الءِ دعا
ڪن .خدا انهن کي زندگي بخشندو مان انهن
ماڻهن جي متعلق چوندو آهيان جن جو گناهه
موت جو سبب نه بڻجي اهڙا گناهه به آهن
جيڪي موت جو نتيجو آهي ۽ منهنجو مطلب
اهو ناهي ته ان گناهه جي الءِ دعا ڪري17 .
برائي ڪرڻ هميشه گناهه ئي آهي پر ڪجهه
گناهه اهڙا به آهن جن جو نتيجو موت آهي.
 18اسان ڄاڻون ٿا ته جيڪو ماڻهون خدا جو ٻار
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بڻيو اهو گناهه ناهي ڪندو .خدا جو پُٽ خدا جي
ٻار جي حفاظت ڪندو آهي ۽ اها برائي ان ماڻهون
کي ڪوئي نقصان نه ٿي پهچائي سگهي 19 .اسان
ڄاڻون ٿا ته اسان خدا جا آهيون پر بدڪار جي
قبضي ۾ سڄي دنيا آهي 20 .اسان ڄاڻون ٿا ته خدا
جو پُٽ اچي ويو آهي ۽ ان سمجهه بخشي آهي
هاڻي اسان خدا کي ڄاڻي سگهون ٿا .خدا هڪ
اهوئي آهي جيڪو سچو آهي .۽ اسان جي زندگي
انهي َء سچي خدا ۽ ان جي پُٽ يسوع مسيح ۾ آهي.
هو سچو خدا آهي ۽ هميشه جي زندگي آهي21 .
انهي َء الءِ اي پيارا ٻارو! پنهنجو پاڻ کي ڪوڙن
خدائن کان پري رکو.

