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ُآس ِزندگی کے کلام کی بابت جو ِآبتدآ سے تھا آور ِجسے ہم نے ُسنا آور آپنی آآنکھوں سے دیکھا
بلکہ َغور سے دیکھا آور آپنے ہاتھوں سے چُھوآ۔
یہ ِزندگی ظاِہر ُہوئی آور ہم نے ُآسے دیکھا آور ُآس کی گوآہی دیتے ہیں آور ِآسی ہمیشہ کی ِزندگی(
کی ُتمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی آور ہم پر ظاِہر ُہوئی(۔
جو ُکچھ ہم نے دیکھا آور ُسنا ہے ُتمہیں بھی ُآس کی خبر دیتے ہیں تاکہ ُتم بھی ہمارے ِشریک ہو
آور ہماری ِشرآکت باپ کے ساتھ آور ُآس کے بیٹے یُِسوع مِسیح کے ساتھ ہو۔
آور یہ باتیں ہم ِآس ِلئے ِلکھتے ہیں کہ ہماری ُخوشی ُپوری ہو جائے۔
ُآس سے ُسنکر جو َپیغام ہم ُتمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ُخدآ ُنور ہے آور ُآس میں ذرآ بھی تاِریکی
نہیں۔
آگر ہمیں کہیں کہ ہماری ُآس کے ساتھ ِشرآکت ہے آور پِھر تاِریکی میں چلیں تو ہم جُھوٹے ہیں آور
حق پر عمل نہیں کرتے۔
لیِکن آگر ہم ُنور میں چلیں ِجس طرح کہ وہ ُنور میں ہے تو ہماری آآپس میں ِشرآکت ہے آور ُآس کے
بیٹے یُِسوع کا ُخون ہمیں تمام ُگناہوں سے پاک کرتا ہے۔
آگر ہم کہیں کہ ہم بے ُگناہ ہیں تو آپنے آآپ کو فریب دیتے ہیں آور ہم میں سّچائی نہیں۔
آگر آپنے ُگناہوں کا ِآقرآر کریں تو وہ ہمارے ُگناہوں کے ُمعاف کرنے آور ہمیں ساری نارآستی سے
پاک کرنے میں سّچا آور عاِدل ہے۔
آگر کہیں کہ ہم نے ُگناہ نہیں ِکیا تو ُآسے جُھوٹا ٹھہرآتے ہیں آور ُآس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔
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َآے میرے بّچو! یہ باتیں َمیں ُتمہیں ِآس ِلئے ِلکھتا ُہوں کہ ُتم ُگناہ نہ کرو آور آگر کوئی ُگناہ کرے
تو باپ کے پاس ہمارآ آیک مددگار موُجود ہے یعنی یُِسوع مِسیح رآستباز۔
آور ُوہی ہمارے ُگناہوں کا کّفارہ ہے آور نہ ِصرف ہمارے ہی ُگناہوں کا بلکہ تمام ُدنیا کے ُگناہوں کا
بھی۔
آگر ہم ُآس کے ُحکموں پر عمل کریں گے تو ِآس سے ہمیں معُلوم ہوگا کہ ہم ُآسے جان گئے ہیں۔
جو کوئی یہ کہتا ہے کہ َمیں ُآسے جان گیا ُہوں آور ُآس کے ُحکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جُھوٹا
ہے آور ُآس میں سّچائی نہیں۔
ہاں جو کوئی ُآس کے کلام پر عمل کرے ُآس میں یِقیناً ُخدآ کی محّبت کاِمل ہو گئی ہے۔ ہمیں
ِآسی سے معُلوم ہوتا ہے کہ ہم ُآس میں ہیں۔
جو کوئی یہ کہتا ہے کہ َمیں ُآس میں قاِئم ُہوں تو چاہئے کہ یہ بھی ُآسی طرح چلے ِجس طرح وہ
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چلتا تھا۔
َآے ِعزیزو! َمیں ُتمہیں کوئی نیا ُحکم نہیں ِلکھتا بلکہ ُوہی ُپرآنا ُحکم جو ُشُروع سے ُتمہیں ِملا
ہے۔ یہ ُپرآنا ُحکم ُوہی کلام ہے جو ُتم نے ُسنا ہے۔
پِھر ُتمہیں آیک نیا ُحکم ِلکھتا ُہوں آور یہ بات ُآس پر آور ُتم پر صاِدق آآتی ہے کیونکہ تاِریکی ِمٹتی
جاتی ہے آور حِقیقی ُنور چمکنا ُشُروع ہو گیا ہے۔
جو کوئی یہ کہتا ہے کہ َمیں ُنور میں ُہوں آور آپنے بھائی سے عدآوت رکھتا ہے وہ آبھی تک تاِریکی
ہی میں ہے۔
جو کوئی آپنے بھائی سے محّبت رکھتا ہے وہ ُنور میں رہتا ہے آور ٹھوکر نہیں کھانے کا۔
لیِکن جو آپنے بھائی سے عدآوت رکھتا ہے وہ تاِریکی میں ہے آور تاِریکی ہی میں چلتا ہے آور یہ
نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے کیونکہ تاِریکی نے ُآس کی آآنکھیں آندھی کر دی ہیں۔
َآے بّچو! َمیں ُتمہیں ِآس ِلئے ِلکھتا ُہوں کہ ُآس کے نام سے ُتمہارے ُگناہ ُمعاف ُہوئے۔
َآے ُبُزرگو! َمیں ُتمہیں ِآس ِلئے ِلکھتا ُہوں کہ جو ِآبتدآ سے ہے ُآسے ُتم جان گئے ہو۔ َآے جوآنو!
َمیں ُتمہیں ِآس ِلئے ِلکھتا ُہوں کہ ُتم ُآس شِریر پر غاِلب آآ گئے ہو۔ َآے لڑکو! َمیں نے ُتمہیں ِآس ِلئے
ِلکھا ہے کہ ُتم باپ کو جان گئے ہو۔
َآے ُبُزرگو! َمیں نے ُتمہیں ِآس ِلئے ِلکھا کہ جو ِآبتدآ سے ہے ُآس کو ُتم جان گئے ہو۔ َآے جوآنو!
َمیں نے ُتمہیں ِآس ِلئے ِلکھا ہے کہ ُتم مضُبوط ہو آور ُخدآ کا کلام ُتم میں قاِئم رہتا ہے آور ُتم ُآس
شِریر پر غاِلب آآ گئے ہو۔
نہ ُدنیا سے محّبت رکّھو نہ ُآن ِچیزوں سے جو ُدنیا میں ہیں۔ جو کوئی ُدنیا سے محّبت رکھتا ہے
ُآس میں باپ کی محّبت نہیں۔
کیونکہ جو ُکچھ ُدنیا میں ہے یعنی ِجسم کی خوآِہش آور آآنکھوں کی خوآِہش آور ِزندگی کی
شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ ُدنیا کی طرف سے ہے۔
ُدنیا آور ُآس کی خوآِہش دونوں ِمٹتی جاتی ہیں لیِکن جو ُخدآ کی مرضی پر چلتا ہے وہ آبد تک قاِئم
رہے گا۔
َآے لڑکو! یہ آِخیر وقت ہے آور جیسا ُتم نے ُسنا ہے کہ ُمخالِِف مِسیح آآنے وآلا ہے۔ ُآس کے ُموآِفق
آب بھی بُہت سے ُمخالِِف مِسیح َپیدآ ہو گئے ہیں۔ ِآس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آِخیر وقت ہے۔
وہ ِنکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں۔ ِآس ِلئے کہ آگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے
ساتھ رہتے لیِکن ِنکل ِآس ِلئے گئے کہ یہ ظاِہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔
آور ُتم کو تو ُآس ُقّدوس کی طرس سے مسح ِکیا گیا ہے آور ُتم سب ُکچھ جانتے ہو۔
َمیں نے ُتمہیں ِآس ِلئے نہیں ِلکھا کہ ُتم سّچائی کو نہیں جانتے بلکہ ِآس ِلئے کہ ُتم ُآسے جانتے ہو
آور ِآس ِلئے کہ کوئی جُھوٹ سّچائی کی طرف سے نہیں ہے۔
َکون جُھوٹا ہے ِسوآ ُآس کے جو یُِسوع کے مِسیح ہونے کا ِآنکار کرتا ہے؟ ُمخالِِف مِسیح ُوہی ہے
جو باپ آور بیٹے کا ِآنکار کرتا ہے۔
جو کوئی بیٹے کا ِآنکار کرتا ہے ُآس کے پاس باپ بھی نہیں۔ جو بیٹے کا ِآقرآر کرتا ہے ُآس کے
پاس باپ بھی ہے۔
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جو ُتم نے ُشُروع سے ُسنا ہے ُوہی ُتم میں قاِئم رہے۔ جو ُتم نے ُشُروع سے ُسنا ہے آگر وہ ُتم میں
قاِئم رہے تو ُتم بھی بیٹے آور باپ میں قاِئم رہو گے۔
آور ِجس کا ُآس نے ہم سے وعدہ ِکیا ہے وہ ہمیشہ کی ِزندگی ہے۔
َمیں نے یہ باتیں ُتمہیں ُآن کی بابت ِلکھی ہیں جو ُتمہیں فریب دیتے ہیں۔
آور ُتمہارآ وہ مسح جو ُآس کی طرف سے ِکیا گیا ُتم میں قاِئم رہتا ہے آور ُتم ِآس کے محتاج نہیں
کہ کوئی ُتمہیں ِسکھائے بلکہ ِجس طرح وہ مسح جو ُآس کی طرف سے کیا گیا ُتمہیں سب باتیں
ِسکھاتا ہے آور سّچا ہے آور جُھوٹا نہیں آور ِجس طرح ُآس نے ُتمہیں ِسکھایا ُآسی طرح ُتم ُآس میں
قاِئم رہتے ہو۔
غرض َآے بّچو! ُآس میں قاِئم رہو تاکہ جب وہ ظاِہر ہو تو ہمیں ِدلیری ہو آور ہم ُآس کے آآنے پر ُآس
کے سامنے شرِمندہ نہ ہوں۔
آگر ُتم جانتے ہو کہ وہ رآستباز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی رآستبازی کے کام کرتا ہے وہ
ُآس سے َپیدآ ُہوآ ہے۔
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دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محّبت کی ہے کہ ہم ُخدآ کے فرزند کہلائے آور ہم ہیں بھی۔ ُدنیا
ہمیں ِآس ِلئے نہیں جانتی کہ ُآس نے ُآسے بھی نہیں جانا۔
ِعزیزو! ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ظاِہر ہوگا تو ہم بھی ُآس کی ماِنند ہونگے۔ کیونکہ ُآس کو ویسا ہی
دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔
آور جو کوئی ُآس سے یہ آُّمید رکھتا ہے آپنے آآپ کو َویسا ہی پاک کرتا ہے َجیسا وہ پاک ہے۔
جو کوئی ُگناہ کرتا ہے وہ شرع کی ُمخالفت کرتا ہے آور ُگناہ شرع کی ُمخالفت ہی ہے۔
آور ُتم جانتے ہو کہ وہ ِآس ِلئے ظاِہر ُہوآ تھا کہ ُگناہوں کو ُآٹھا لے جائے آور ُآس کی ذآت میں ُگناہ
نہیں۔
جو کوئی ُآس میں قاِئم رہتا ہے وہ ُگناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی ُگناہ کرتا ہے نہ ُآس نے ُآسے دیکھا ہے
آور نہ جانا ہے۔
َآے بّچو! ِکسی کے فریب میں نہ آآنا۔ جو رآستبازی کے کام کرتا ہے ُوہی ُآس کی طرح رآستباز ہے۔
جو شخص ُگناہ کرتا ہے وہ ِآبِلیس سے ہے کیونکہ ِآبِلیس ُشُروع ہی سے ُگناہ کرتا رہا ہے۔ ُخدآ کا
بیٹا ِآسی ِلئے ظاِہر ُہوآ تھا کہ ِآبِلیس کے کاموں کو ِمٹائے۔
جو کوئی ُخدآ سے َپیدآ ُہوآ ہے وہ ُگناہ نہیں کرتا کیونکہ ُآس کا ُتخم ُآس میں بنا رہتا ہے بلکہ وہ
ُگناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ُخدآ سے َپیدآ ُہوآ ہے۔
ِآسی سے ُخدآ کے فرزند آور ِآبِلیس کے فرزند ظاِہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی رآستبازی کے کام نہیں کرتا
وہ ُخدآ سے نہیں آور وہ بھی نہیں جو آپنے بھائی سے محّبت نہیں رکھتا۔
کیونکہ جو َپیغام ُتم نے ُشُروع سے ُسنا وہ یہ ہے کہ ہم آیک ُدوسرے سے محّبت رکّھیں۔
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آور قاِئن کی ماِنند نہ بنیں جو ُآس شِریر سے تھا آور ِجس نے آپنے بھائی کو قتل ِکیا آور ُآس نے ِکس
وآسطے ُآسے قتل ِکیا؟ ِآس وآسطے کہ ُآس کے کام ُبرے تھے آور ُآس کے بھائی کے کام رآستی کے
تھے۔
َآے بھاِئیو! آگر ُدنیا ُتم سے عدآوت رکھتی ہے تو تعّجب نہ کرو۔
ہم جانتے ہیں کہ َموت سے ِنکل کر ِزندگی میں دآِخل ہوگئے کیونکہ ہم بھاِئیوں سے محّبت رکھتے
ہیں۔ جو محّبت نہیں رکھتا وہ َموت کی حالت میں رہتا ہے۔
جو کوئی آپنے بھائی سے عدآوت رکھتا ہے وہ ُخونی ہے آور ُتم جانتے ہو کہ ِکسی ُخونی میں ہمیشہ
کی ِزندگی موُجود نہیں رہتی۔
ہم نے محّبت کو ِآسی سے جانا ہے کہ ُآس نے ہمارے وآسطے آپنی جان دے دی آور ہم پر بھی
بھاِئیوں کے وآسطے جان دینا فرض ہے۔
ِجس ِکسی کے پاس ُدنیا کا مال ہو آور وہ آپنے بھائی کو مُحتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ
کرے تو ُآس میں ُخدآ کی محّبت کیونکر قاِئم رہ سکتی ہے؟
َآے بّچو! ہم کلام آور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام آور سّچائی کے ذِریعہ سے بھی محّبت کریں۔
ِآس سے ہم جانیں گے کہ حق کے ہیں آور ِجس بات میں ہمارآ ِدل ہمیں ِآلزآم دے گا ُآس کے
بارے میں ہم ُآس کے ُحُضور آپنی ِدلجمعی کریں گے۔
کیونکہ ُخدآ ہمارے ِدل سے بڑآ ہے آور سب ُکچھ جانتا ہے۔
َآے ِعزیزو! جب ہمارآ ِدل ہمیں ِآلزآم نہیں دیتا تو ہمیں ُخدآ کے سامنے ِدلیری ہو جاتی ہے۔
آور جو ُکچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں ُآس کی طرف سے ِملتا ہے کیونکہ ہم آ ُآس کے ُحکموں پر
عمل کرتے ہیں آور جو ُکچھ وہ پسند کرتا ہے ُآسے بجا لاتے ہیں۔
آور ُآس کا ُحکم یہ ہے کہ ہم ُآس کے بیٹے یُِسوع مِسیح کے نام پر ِآیمان لائیں آور َجیسا ُآس نے
ہمیں ُحکم ِدیا ُآس کے ُموآِفق آآپس میں محّبت رکّھیں۔
آور جو ُآس کے ُحکموں پر عمل کرتا ہے وہ ِآس میں آور یہ ُآس میں قاِئم رہتا ہے آور ِآسی سے یعنی
ُآس ُروح سے جو ُآس نے ہمیں ِدیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قاِئم رہتا ہے۔
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َآے ِعزیزو! ہر آیک ُروح کا یِقین نہ کرو بلکہ ُروحوں کو آآماو کہ وہ ُخدآ کی طرف سے ہیں یا نہیں
کیونکہ بُہت سے جُھوٹے نبی ُدنیا میں ِنکل کھڑے ُہوئے ہیں۔
ُخدآ کے ُروح کو ُتم ِآس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی ُروح ِآقرآر کرے کہ یُِسوع مِسیح
ُمّجسم ہوکر آآیا ہے وہ ُخدآ کی طرف سے ہے۔
آور جو کوئی ُروح یُِسوع کا ِآقرآر نہ کرے وہ ُخدآ کی طرف سے نہیں آور یہی ُمخالِِف مِسیح کی
ُروح ہے ِجس کی خبر ُتم ُسن ُچکے ہو کہ وہ آآنے وآلی ہے بلکہ آب بھی ُدنیا میں موُجود ہے۔
َآے بّچو! ُتم ُخدآ سے ہو آور ُآن پر غاِلب آآگئے ہو کیونکہ جو ُتم میں ہے وہ ُآس سے بڑآ ہے جو ُدنیا
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میں ہے۔
وہ ُدنیا سے ہیں۔ ِآس وآسطے ُدنیا کی سی کہتے ہیں آور ُدنیا ُآن کی ُسنتی ہے۔
ہم ُخدآ سے ہیں۔ جو ُخدآ کو جانتا ہے وہ ہماری ُسنتا ہے۔ جو ُخدآ سے نہیں وہ ہماری نہیں ُسنتا۔
ِآسی سے ہم حق کی ُروح آور ُگمرآہی کی ُروح کو پہچان لیتے ہیں۔
َآے ِعزیزو! آآو ہم آیک ُدوسرے سے محّبت رکّھیں کیونکہ محّبت ُخدآ کی طرف سے ہے آور جو
کوئی محّبت رکھتا ہے وہ ُخدآ سے َپیدآ ُہوآ ہے آور ُخدآ کو جانتا ہے۔
جو محّبت نہیں رکھتا وہ ُخدآ کو نہیں جانتا کیونکہ ُخدآ محّبت ہے۔
جو محّبت ُخدآ کو ہم سے ہے وہ ِآس سے ظاِہر ُہوئی کہ ُخدآ نے آپنے ِآکلوتے بیٹے کو ُدنیا میں
بھیجا ہے تاکہ ہم ُآس کے سبب سے ِزندہ رہیں۔
محّبت ِآس میں نہیں کہ ہم نے ُخدآ سے محّبت کی بلکہ ِآس میں ہے کہ ُآس نے ہم سے محّبت
کی آور ہمارے ُگناہوں کے کّفارہ کے ِلئے آپنے بیٹے کو بھیجا۔
َآے ِعزیزو! جب ُخدآ نے ہم سے َآیسی محّبت کی تو ہم پر بھی آیک ُدوسرے سے محّبت رکھنا
فرض ہے۔
ُخدآ کو کبھی ِکسی نے نہیں دیکھا۔ آگر ہم آیک ُدوسرے سے محّبت رکھتے ہیں تو ُخدآ ہم میں
رہتا ہے آور ُآس کی محّبت ہمارے ِدل میں کاِمل ہو گئی ہے۔
ُچونکہ ُآس نے آپنے ُروح میں سے ہمیں ِدیا ہے ِآس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم ُآس میں قاِئم رہتے ہیں
آور وہ ہم میں۔
آور ہم نے دیکھ ِلیا ہے آور گوآہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو ُدنیا کا ُمّنجی کرکے بھیجا ہے۔
جو کوئی ِآقرآر کرتا ہے کہ یُِسوع ُخدآ کا بیٹا ہے ُخدآ ُآس میں رہتا ہے آور وہ ُخدآ میں۔
جو محّبت ُخدآ کو ہم سے ہے ُآس کو ہم جان گئے آور ہمیں ُآس کا یِقین ہے۔ ُخدآ محّبت ہے آور
جو محّبت میں قاِئم رہتا ہے وہ ُخدآ میں قاِئم رہتا ہے آور ُخدآ ُآس میں قاِئم رہتا ہے۔
ِآسی سبب سے محّبت ہم میں کاِمل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدآلت کے ِدن ِدلیری ہو کیونکہ َجیسا
وہ ہے َویسے ہی ُدنیا میں ہم بھی ہیں۔
محّبت میں َخوف نہیں ہوتا بلکہ کاِمل محّبت َخوف کو ُدور کر دیتی ہے کیونکہ َخوف سے عذآب
ہوتا ہے آور کوئی َخوف کرنے وآلا محّبت میں کاِمل نہیں ُہوآ۔
ہم ِآس ِلئے محّبت رکھتے ہیں کہ پہلے ُآس نے ہم سے محّبت رکّھی۔
آگر کوئی کہے کہ َمیں ُخدآ سے محّبت رکھتا ُہوں آور وہ آپنے بھائی سے عدآوت رکّھے تو جُھوٹا
ہے کیونکہ جو آپنے بھائی سے ِجسے ُآس نے دیکھا ہے محّبت نہیں رکھتا وہ ُخدآ سے بھی ِجسے
ُآس نے نہیں دیکھا محّبت نہیں رکھ سکتا۔
آور ہم کو ُآس کی طرف سے یہ ُحکم ِملا ہے کہ جو کوئی ُخدآ سے محّبت رکھتا ہے وہ آپنے
بھائی سے بھی محّبت رکّھے۔
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ِجس کا یہ ِآیمان ہے کہ یُِسوع ہی مِسیح ہے وہ ُخدآ سے َپیدآ ُہوآ ہے آور جو کوئی وآِلد سے محّبت
رکھتا ہے وہ ُآس کی ُآولاد سے بھی محّبت رکھتا ہے۔
جب ہم ُخدآ سے محّبت رکھتے آور ُآس کے ُحکموں پر عمل کرتے ہیں تو ِآس سے معُلوم ہوجاتا
ہے کہ ُخدآ کے فرزندوں سے بھی محّبت رکھتے ہیں۔
آور ُخدآ کی محّبت یہ ہے کہ ہم ُآس کے ُحکموں پر عمل کریں آور ُآس کے ُحکم سخت نہیں۔
جو کوئی ُخدآ سے َپیدآ ُہوآ ہے وہ ُدنیا پر غاِلب آآتا ہے آور وہ غلبہ ِجس سے ُدنیا مغُلوب ُہوئی ہے
ہمارآ ِآیمان ہے۔
ُدنیا کا مغُلوب کرنے وآلا َکون ہے ِسوآ ُآس شخص کے ِجس کا یہ ِآیمان ہے کہ یُِسوع ُخدآ کا بیٹا
ہے؟
یہی ہے وہ جو پانی آور ُخون کے وِسیلہ سے آآیا تھا یعنی یُِسوع مِسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وِسیلہ
سے بلکہ پانی آور ُخون دونوں کے وِسیلہ سے آآیا تھا۔
آور جو گوآہی دیتا ہے وہ ُروح ہے کیونکہ ُروح سّچائی ہے۔
آور گوآہی دینے وآلے ِتین ہیں۔ ُروح آور پانی آور ُخون آور یہ ِتینوں آیک ہی بات پر ُمتِّفق ہیں۔
جب ہم آآدِمیوں کی گوآہی ُقُبول کر لیتے ہیں تو ُخدآ کی گوآہی تو ُآس سے بڑھ کر ہے آور ُخدآ کی
گوآہی یہ ہے کہ ُآس نے آپنے بیٹے کے حق میں گوآہی دی ہے۔
جو ُخدآ کے بیٹے پر ِآیمان رکھتا ہے وہ آپنے آآپ میں گوآہی رکھتا ہے۔ ِجس نے ُخدآ کا یِقین نہیں
ِکیا ُآس نے ُآسے جُھوٹا ٹھہرآیا کیونکہ وہ ُآس گوآہی پر جو ُخدآ نے آپنے بیٹے کے حق میں دی ہے
ِآیمان نہیں لایا۔
آور وہ گوآہی یہ ہے کہ ُخدآ نے ہمیں ہمیشہ کی ِزندگی بخشی آور یہ ِزندگی ُآس کے بیٹے میں ہے۔
ِجس کے پاس بیٹا ہے ُآس کے پاس ِزندگی ہے آور ِجس کے پاس ُخدآ کا بیٹا نہیں ُآس کے پاس
ِزندگی بھی نہیں۔
َمیں نے ُتم کو جو ُخدآ کے بیٹے کے نام پر ِآیمان لائے ہو یہ باتیں ِآس ِلئے ِلکھیں کہ ُتمہیں معُلوم
ہو کہ ہمیشہ کی ِزندگی رکھتے ہو۔
آور ہمیں جو ُآس کے سامنے ِدلیری ہے ُآس کا سبب یہ ہے کہ آگر ُآس کی مرضی کے ُموآِفق ُکچھ
مانگتے ہیں تو وہ ہماری ُسنتا ہے۔
آور جب ہم جانتے ہیں کہ جو ُکچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری ُسنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو
ُکچھ ہم نے ُآس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔
آگر کوئی آپنے بھائی کو َآیسا ُگناہ کرتے دیکھے ِجس کا نِتیجہ َموت نہ ہو تو ُدعا کرے۔ ُخدآ ُآس
کے وِسیلہ سے ِزندگی بخشے گا۔ ُآن ہی کو ِجنہوں نے َآیسا ُگناہ نہیں ِکیا ِجس کا نِتیجہ َموت ہو۔
ُگناہ َآیسا بھی ہے ِجس کا نِتیجہ َموت ہے۔ ِآس کی بابت ُدعا کرنے کو َمیں نہیں کہتا۔
ہے تو ہر طرح کی نارآستی ُگناہ مگر َآیسا ُگناہ بھی ہے ِجس کا نِتیجہ َموت نہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی ُخدآ سے َپیدآ ُہوآ ہے وہ ُگناہ نہیں کرتا بلکہ ُآس کی ِحفاظت وہ کرتا ہے
جو ُخدآ سے َپیدآ ُہوآ آور وہ شِریر ُآسے چُھونے نہیں پاتا۔
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ہم جانتے ہیں کہ ہم ُخدآ سے ہیں آور ساری ُدنیا ُآس شِریر کے قبصہ میں پڑی ُہوئی ہے۔
آور یہ بھی جانتے ہیں کہ ُخدآ کا بیٹا آآگیا ہے آور ُآس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ ُآس کو جو
حِقیقی ہے جانیں آور ہم ُآس میں جو حِقیقی ہے یعنی ُآس کے بیٹے یُِسوع مِسیح میں ہیں۔ حِقیقی
ُخدآ آور ہمیشہ کی ِزندگی یہی ہے۔
َآے بّچو! آپنے آآپ کو ُبتوں سے بچائے رکّھو۔
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