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योहानाचे प�हले पत्र - �टडी
1

1

*

*

*

ु होते, �यां ना आ�ही ऐकले, आप�या डो�यां नी पा�हलेव �नरखू न पा�हले, आप�या हातां नी �पशर्ले , �याच
जे युगानुयग
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*
जीवना�या वचना�वषयी . कारण जीवन प्रगटले, आ�ही ते पा�हले देखील आ�ण सा� देतो, आ�ण तेच अनं त जीवन जे
*
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�प�याबरोबर होते आ�ण आ�हावरही प्रगट झाले, �याची तुम�यासमोर आ�ही घोषणाही करतो आहोत. �यां ना आ�ही पा�हले *
ऐकले आ�ण �या�वषयीच बोलतो आहोत, जेणक
े रून तु�हीही आम�याबरोबर सं गत (सहभा�गता) करावी. खरोखरीच, आपली
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*
सहभा�गता �पता व पुत्र येशू �ख्र�तां बरोबर आहे. या�वषयी आ�ही याकरताच �ल�हतो क� तु�ही आनं दाने पिरपू णर् होऊन जावे.
5
*
जी वातार् आ�हाला येशूंपासू न �मळाली व जी आ�ही तु�हां ला सां गतो आहोत, ती ही क� परमे�र प्रकाश आहे आ�ण �या�याठायी
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ु ”- उ�प 1:1; योहान 1:1.
1:1 “युगानुयग
“आ�ही”- योहान �ख्र�तां �या �या सवर् �श�यां ना सं बोधत आहे जे प्रारं भी �नवड�यात आले होते. �या समयी येशू या पृ�वीवर
होते, �या समयी वैय��करी�तने, �या �श�यां नी येशूंचे �श�ण ऐकलेले होते आ�ण जे काही �यां नी केले, ते पा�हलेले होते. तुलना 2
पेत्र 1:16; योहान 15:27; प्रे�ष 4:20.
*
“�पशर्ले”- पाहा लू क 24:39; योहान 20:27.ही येशूं�या पुनरू�थानं तरची बाब आहे.
*
“जीवना�या वचना�वषयी”- येशू �वतः ते ‘वचन’ (श�द) आहे, जे मानवजातीकरता आहे. ते वचन अनं त जीवन आहे (5:20;
योहान 1:4; 5:26; 14:6). येशू लोकां ना सावर्का�लक जीवन बहाल करावयास आले होते (योहान 10:10; 6:51). येशूंचा सं देश
लोकां म�ये एका नवीन जीवनाचा प्रारं भ करतो (रोम 5:21; 6:23).
*
1:2 पा�हले - अनं त जीवन �कंवा सावर्का�लक जीवन, येशू �ख्र�तां �या आगमनानं तरच श�य होते (योहान 1:14; 2 तीम 1:10).
*
“अनं त जीवन”- 5:11-12; योहान 3:16.
*
“�प�याबरोबर”- योहान 1:2; 17:5.येशू �प�याबरोबर होते, ‘�त्रएक परमे�रा�या’ समू हात नोट्स - योहान 17:1,5; 1 किरं 8:5-6; 2
योहान 3.
*
1:3 आपण पा�हलेच आहे, क� तीन वचनात, येथे योहान �तस�यां दा असे �हणतो आहे. �याने भर देऊन सां �गतले क� �यां नी आ�ण
इतर प्रे�षतां नी इकड�या�तकड�या सू चना �मळव�या नाहीत, कहा�या �कंवा घटना एकत्र/सं ग्रहीत के�या नाहीत, �यां नी क�पनां चे
टोले मारून �यां चा �वतःचा सं देश (वचन) लोकां पयर्ंत पोहचवला नाहीये; याउलट, जे काही येशूंचे �श�य बोलू न अं �गकारत होते,
�या�वषयी �यां ना खात्रीने, उ�म प्रकारे जाण होती, �ान होते.
*
“सं गत/सहभा�गता”- प्रे�ष 2:42; 1 किरं 1:9; 2 किरं 13:14; �फ�ल 3:10.या ग्रीक श�दाचा अथर् आहे ‘�मळून-वाटू न’ राहणे-खाणे.
येशूंचे स�य प्र�तुत कर�यासाठ�चे सबळ प्रमाण योहानाजवळ होते. या�ठकाणी प�हले ठोस व प्रबळ प्रमाण हेच आहे. इतर दुसरी
वचने ं - 4,2:1; 12:14,21; 5:13 ही होत. �पता व पुत्राबरोबर, �त्रएक समू हात योहान, या दोन �य��तं ना वेगळे असे बघतो (म�
3:16-17यात �त्रएक�वावरचे नोट्स) परं त ु अद्भुत गो� ही आहे क� हे �तघेही इत�या घ�न� प्रकारे एकतेत बां धलेले आहेत, क�
एकाबरोबरची सहभा�गता, दुस�या दोघां बरोबर देखील कायम आहे.‘येशू-परमे�र’ - इतर वचने ं �फ�ल 2:6; लू क 2:1ही आहे.
परमे�राबरोबर सहभा�गता �हणजे परमे�राला जाणू न व समजू न घेणे अथार्त ओळखणे (योहान 17:3); तसेच या पृ�वीवर वा�त�य
करतां ना परमे�रा�या आनं दात समा�व� होणे, एकरूप होणे, �याची शां �त जवळून ओळखणे आ�ण �याचे शुद्ध-प�वत्र �वचार व
कायर् यात सहकारी होऊन सहकायर् करणे हेच होय. जे लोक येशूंचे �वामी�व (प्रभू �व) �वीकार करतात तेच खरे पाहता,
परमे�राला ओळखतात आ�ण �या�याबरोबर सं बंध कायम ठे वतात. जे लोक असे नाहीत �यां ना ‘आ��याद्वारे �दले जाणारे जीवन’
काय असते, कसे असते या�वषयीचे �ान नाहीये (5:11-12).
*
1:4 “आनं दाने”- लू क 2:10; योहान 15:11; 16:22,24; 17:13; रोम 14:17; गल 5:22.जर, स�य आप�या जीवनात मा�य करून
तसा �यवहार केला तरच आनं द �मळू शकतो. �हणू नच जे स�य योहानाने येशूंपासू न �मळवले होते, �याच स�या�वषयीचे �श�ण तो
�या लोकां ना �शकवतो आहे. �ख्र�तां चे सं पूणर् स�य व �या स�याप्रत जुळलेले आ�ापालन याचाच अथर् आहे 'आनं दाने पिरपू णर् होणे.'
*
1:5 “परमे�र प्रकाश आहे”- भौ�तक न�हे आं तिरक. बायबलम�ये अं धार �हणजे अपराध-गु�हा, आं तिरक अ�ान, पण प्रकाश
प�वत्रतेकडे व स�याकडे इशारा करतो. म� 4:16; लू क 2:32; योहान 1:45; 3:19-20; 8:12; 11:10; 12:36,46; प्रे�ष 26:18; रोम
13:12; 2 किरं 4:4,6; इ�फ 5:8-9,13-14; 1 तीम 6:16.
*
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कोण�याही प्रकारचा अं धार नाहीच मुळ�. जर आपण �हटले क� आपली सहभा�गता �या�याबरोबर आहे आ�ण अं धारमय
*
*
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जीवन जगत असलो, तर आपण खोटे आहोत आ�ण स�य-सा��वक जीवन जगत नाहीये. जर आपण प्रकाशमय जीवन जगत
*
आहोत, तर जसा तो �वतः प्रकाशमय आहे, तशीच एकमेकां बरोबर आपली सहभा�गता आहे आ�ण परमे�राचा पुत्र येशू �ख्र�त
*
8*
याचे र� , आप�याला आप�या सवर् अपराधां पासू न �व�छ करते. जर आपण �हटले क� आप�याठायी अपराध नाहीये, तर
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आपण �वतःला धोका देतो आ�ण आप�या जीवनात स�य नाहीये . जर आपण आपले अपराध कबू ल (मा�य) केले, तर येशू
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“अं धार नाहीच”- या जगात भरपू र दु�ाई व वाईटपणा भरलेला आहे, परं त ु परमे�राठायी तसे नाही. परमे�राने कोण�याही
प्रकार�या दु�ाईची �न�मर्ती केलेली नाही आ�ण तो वाईटा�या प�ाचाही नाही. परमे�र सं पूणर्िर�या प�वत्र व शुद्ध आहे (लेवी 20:7;
यश 6:3).
*
1:6 “जर आपण �हटले”- अपराध करत राहणे, त्रृटीत ��थर राहाणे आ�ण तरीही प�वत्रता व स�याची साथ आहे असे �हणणे
अश�य आहे. अपराधाची �नवड �हणजे परमे�राचा �याग - जर आपण परमे�राचाच �याग केलेला असेल तर �या�याबरोबर
आणखी दुस�या बाबी�वषयी भागीदार कसे होऊ शकतो? पाहा 2 किरं 6:14.दुःखाची गो� हीच आहे क� सवर् लोक जरी असा दावा
करतात, क� ते परमे�राला ओळखतात परं त ु वा�त�वकता तशी नाही, खरोखरच ते परमे�राला ओळखत नाहीत. �यां चे जीवन
�यां चा �यवहार पाहू नच कळते ,क� �यां नी परमे�राला ओळखलेले नाहीच मुळ�.
*
“खोटे”- अशा प्रकारचे लोक एकतर �वतः धो�यात आहेत, नाहीतर ते दुस�यां ना धोका दे�याचा प्रय�न करत आहे हे न��च.
�यां चे दावे प्र�येक प्रकारे िरकामे व फु सके आहेत.
*
“स�य-सा��वक जीवन”- �ान ऐकून �कंवा वाचू न ते प्रा� करणे पुरेसे नाहीये, �प्रयां नो आप�याला �याचा सराव करावयाचा आहे,
अ�यास करावयाचा आहे.
*
1:7 प्रकाशात जगणे �हणजे काय? आप�या पू णर् पत्रात योहान या�वषयीच �शकवतो आहे. याचा सोपा अथर् आहे : प्रकाशात
असणे - जे अं धारा�या अगदी �वरूद्ध आहे. अं धार �हणजे अपराध-गु�हा-अ�ान व त्रु�ट होय. ‘प्रकाशात जगणे’ �कंवा असणे �हणजे
ु प आहे
सवर् काही (अपराध) जे परमे�रा�या इ�छे �वरूद्ध आहे �याकडे पाठ वळवणे आ�ण जे करावयाचे �हणजे ‘प्रभू �या इ�छे नरू
तेच करणे होय’. प्रकाशात राहणे �हणजे परमे�राप्रत उघड उघड �यवहार, आपण जे आहोत आ�ण जे काही करतो, �या सवार्ंपासू न
�वतःला न लपवणे होय. जर आप�याला पारदशर्क जीवन जगावयाचे असेल तर आधी �वतः आप�याला प्रकाश हवाहवासा
वाटणे आव�यक आहे. आप�याला प्रकाशात आणणे हे परमे�राचेच कायर् आहे मनु�याचे न�हे - 2 किरं 4:6; 1 पेत्र 2:9; कल
1:12-13.प्रकाशा�या पिरसीमेत (�ेत्रात) अस�यामुळे आपली वागणू क व �यवहार देखील तसाच असावा - 2:6.
*
“सहभा�गता”- खरी �ख्र�ती सहभा�गता ते�हाच श�य होते �कंवा होऊ शकते जे�हा �व�ासी लोक पारदशर्क जीवन जगतील.
गु�हा व त्रु�ट, आपले आपसातील सं बंध �बघडवतील.
*
“येशू ......र�”- �व�ासी प्र�येक �दवशी आप�या �वचारात, श�दात व कायार्त कमी पडत असतात. (2:1; याकोब 3:2; गल
2:11-13; 5:17; रोम 7:18; 1 राजे 8:46). जर ते परमे�रा�या प्रकाशात जीवन जगतील तर �यां चे गु�हे ं �मा केले जातील, �यां ना
शुद्धपणा प्रा� होईल. हे सवर् काही केवळ क्रूसावरील ब�लदानामुळेच आहे (2:2). शुद्धतेचे कायर् चालू च असते.
*
1:8 जर येशूंचे र� आप�याला, आप�या सवर् अपराधां पासू न शुद्ध करते, याचा अथर्, आपण अपराधी नाही �कंवा गु�हेगार नाही
असा आहे काय? नाही, �हणू नच लगेच योहान �हणतो क� या पृ�वीवर कोणीही �न�कलं क नाहीये. पौल जो �वतः महान प्रे�षत
होता �याचे कथन होते, क� अपराध �या�या आत आहेच, रोम 7:17;इतर वचने ं - म� 7:11; रोम 7:14-15; गल 5:16-17; 1 तीम
1:15; याकोब 3:2.आप�यापैक� एकही जण, या जगात, �या �थानापयर्ंत पोहं चू शकत नाही, जेथे आप�याला अपराध मा�य
कर�याची गरजच भासणार नाही आ�ण शुद्धताही, जी केवळ येशूं�याद्वारेच आहे (म� 6:12). जर आप�यापैक� कोणालाही असे
वाटत असले क� आप�या आतील अपराधाचा �वभाव समू ळ सं पलेला �कंवा काढ�यात आलेला आहे, तर आपण �वतःला
आप�या �वतःपासू न दू र घेऊन जाणारे होऊ. �याचा अथर् जे खरे नाही, अशा कशावर तरी आपण �व�ास करतो आहोत. आपण
�या�वषयी जबाबदार असू आ�ण अपराधी सुद्धा. हा आपला �वचार आहे क� आपण अपराधी नाही, अपराधा�शवाय आहोत,
परमे�राचा तसा �वचार नाहीच मुळ�.
*
“स�य नाहीये”- इतर अनेक स�य आप�या जीवनात असू शकतात परं त ु जर आप�याला वाटते क� आपला �वभाव
अपराधा�शवाय आहे तर अपराधा�वषयीचे स�य व �यापासू न शुद्ध हो�या�वषयीचे स�य, आप�या ठायी नाहीये. जर असे आहे तर
आपण अपराधाला दुसरे नां व देऊन ते हलके-कमी मह�वाचे समजत आहोत आ�ण स�याचा सामना न करणारे होत जात आहोत.
अशा प्रकारेच लबाडी व खोटारडे पणा आप�या जीवनात समावतो. सवर् �व�ासींनी �सद्धतेकडे (�या �दशेने) वाढत जावे, परं त ु
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आप�याला �मा कर�या�वषयी �व�ासयो�य व प्रामा�णक आहेत आ�ण ते आपली मलीनता पू णर् प्रकारे �व�छ करतात.
जर
आपण �हटले क� आप�याठायी काही अपराध नाहीये, तर आपण येशूंना खोटे ठरवत आहोत आ�ण �यां चे वचन आप�यात नाहीये.
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मा�या मुलां नो , तु�ही कोण�याही बाबतीत अपराधां त पडू नये �हणू न मी तु�हां ला �या�वषयी �ल�हतो आहे. पण जर कोणी
**
*
2
अपराधां त पडला तर आप�याजवळ नी�तमान येशू �ख्र�त, �प�यासह एक �न�कलं क वक�ल आहेत. �वतः येशूच आप�या
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सवार्ंनाच �सद्धता प्रा� होत नाही. �फ�ल 3:12.पण �व�ासी अस�यामुळे, आपले �येय व ल�य अपराधा�शवाय जग�याचे तर
असावेच (2:1). जाणू नबुजून नसले तरी नकळत आप�या हातू न वाईट घडते. जो नकळत करतो तो अपराध कर�यापासू न वाचतो,
परं त ु जे आपण करावयास हवे, ते न के�यामुळेही आपण गु�हेगारच ठरतो �कंवा अपराध करतो (पाहा गण 32:23चे नोट्स व म�
25:42-43). नकळत केलेली वाईट कृ�ये ं देखील अपराधच आहेत (लेवी 4:1-2). आपण जे करावयास हवे ते कर�यात अपयशी
होतच नाही, असे आप�यापैक� कोण �हणू शकतो?
*
1:9 “आपण”- योहान, येशूंचा प्रभु �हणू न �वीकार करणा�यां ना �ल�हतो आहे (2:1,12-14), �यात तो �वतःचाही समावेश करतो.
�याला ठाऊक होते क� प्र�येक मनु�याला आपले अपराध �वीकार कर�याची गरज आहे; म� 6:12; लू क 11:4.“कबू ल”, या ग्रीक
श�दाचा अथर् आहे, दुसरा मनु�य जे काही सां गतो ती कबू ल करणे क� ‘होय, एखादा आरोप बरोबर आहे.’ “कबू ल करणे”. �हणजे,
जे काही परमे�र एखाद्या�वषयी �हणतो, ते मा�य (�वीकार) करणे होय. गु�हा �कंवा अपराध या�याऐवजी आपण ‘कमजोरी’
‘दुबर्लता’ �कंवा ‘चू क’ या श�दां चा उपयोग करू नये. �प्रयां नो �वचार असोत, क� श�द आ�ण कृ�ये ं ते जे परमे�रा�या �सद्ध
इ�छे �वरूद्ध आहे (परमे�र व मनु�याकरता प्रेमा�वरूद्ध) आ�ण जे चालू च (कायम) ठे वले जाते ते �हणजे अपराध आहे. तसेच, जे
केले जावे आ�ण केले जात नाही, तो देखील अपराध आहे (याकोब 4:17; म� 25:41-46; 1 शमु 12:23). अपराध के�यामुळे
आपण दोषी ठरवले जातो आ�ण मग आप�याला �मेची गरज भासते. �हणू न आपण नम्र अं तःकरणाने प्रभु-परमे�राशी सहमत �हावे
आ�ण �मादानासाठ� �वतःला तयार करावे, �मेची गरज आहे हे कबू ल करावे. अपराधां चा अं �गकार आ�ण पारदशर्कता
(प्रकाशात चालणे) ही दो�ही सोबत सोबतच असावीत. परमे�री प्रकाश आप�या अपराधां चा खुलासा करतो (इ�फ 5:13-14).
खुलासा झाला, �प� झाले, क� आपण आपले अपराध मा�य करून ते सोडावयास हवेत.
*
“�व�ासयो�य”- �तो 33:4; 111:7-8; 145:13; 146:6; 1 किरं 1:9; 2 तीम 2:13; इब्री 10:23; 11:11; 1 पेत्र 4:19.परमे�र
ु (सदैव) आप�या वचनां प्रत (�हटलेले श�द), तारणा�या योजनेप्रत व आप�या �वतः�या �वभावाप्रत प्रामा�णक व
युगानुयग
�व�सनीय आहे. परमे�र �मा करणारा आहे. �नगर् 34:7; गण 14:18; नहे�या 9:17; �तो 86:5; 99:8; 103:3; दानी 9:9; मीखा
7:18; म� 6:12; 9:2; रोम 4:7-8; इब्री 8:12; याकोब 5:15.बायबल �प� व ठळकपणे दशर्वते क� लोकां चे अपराध �मा
कर�याकरता येशू जगात आले जेणक
े रून अपराधां करताचे ब�लदान पू णर् �हावे - योहान 1:29; 3:14-16.�हणू न जर आपण मन
बदलले आ�ण शुद्धतेची इ�छा बाळगली तर खात्रीने ती आप�याला �मळे लच.
*
“प्रामा�णक”- अनु 32:4; �तो 9:16; 36:6; 89:14; 111:7.�याया�या आधारे ते �मादान देतील. येशू �ख्र�तां नी सवर् चुकते केलेले
आहे, खं डणी �दली आहे, आप�या अपराधासाठ� दं ड सहन केलेला आहे. 2:2; रोम 3:25-26.
*
“�व�छ”- वचन 7. प्रभु अपराध �मा करतो, नेहमीकरता ती समा� करतो, आपला �ववेक �व�छ धुतो - इब्री 9:14
*
1:10 वचन 8. वतर्मानासं बंधी आहे, परं त ु वचन 10 जु�या समया�वषयीचे आहे. बायबलनुसार, सवार्ंनी अपराध केले (रोम
3:9-23). जर आपण �हटले क� आ�ही केले नाही तर आपण बायबल खोटे ठरवतो.
*
2:1 “मा�या मुलां नो”- �याने �यां ना आपली आं तिरक मुले, असे �हटले - तुलना 1 तीम 1:2जेणक
े रून तु�ही अपराधात पडू नये हेच आपले ल�य आहे. तेच �येय आपण पुढे ठे वावे. हा श�द सवर् �व�ासींकरता एक मोठ� सं धी उपल�ध करून देतो. आप�या
आत वाईट �वभाव आहे (1:8) तरीही. आपण परमे�राची कृपा व प�वत्र आ��या�या साहा�याने �यावर (वाईट �वभाव) �वजय
�मळवू शकतो. आपण जाणू नबुजून ते गमाव�याची व प्रलोभनां त (परी�ा) फस�याची गरज नाहीये. तुलना करा (1 किरं 10:1; 2
किरं 7:11). मू ळचा वाईट �वभाव आहे �हणजे असा अथर् नाहीये, क� �ख्र�ती लोकां नी चुका करत राहावे. चुका टाळता येतात,
कारण परमे�राने �यां �या आत एक नवीन �वभाव सुद्धा राखलेला आहे (इ�फ 4:24). हे सुद्धा खरे (स�य) आहे क� परमे�राचा
आ�मा �यां �या आत �नवास करतो (1 किरं 6:19).
*
“�न�कलं क”- प्रे�ष 3:14; 7:52; 22:14.ते एक असे वक�ल आहे जे सं पूणर् �यायासह आप�या प�ात बोलतात , परमे�वर
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अपराधां करता प्राय��त आहेत, केवळ आप�यासाठ�च न�हे तर सं पूणर् जगा�या लोकां �या अपराधां करताही आहेत. जर
*
*
4
आपण �यां �या आ�ा पाळ�या , तर �यावरून आप�याला कळते क� आपण येशूंना ओळखतो. जो �हणतो, क� “मी येशूंना
*
5
ओळखले आहे आ�ण �यां �या आ�ा पाळत नाही तर तो खोटा आहे व �या�या आत स�य नाहीये.” पण जो �यां ची आ�ा मानतो,
*
6
�या�याठायीच परमे�राचे प्रेम �सद्ध�वास (झाले) पोहचले आहे, �यावरून आप�याला कळते क� आपण येशूंठायी आहोत. जो
29

30

31

32

33

34

आप�यावर अनं तका�लक प्रेम करतो; �याने असा �नधार्र केलेला आहे क� तो आप�याला आप�या प्र�येक अपराधापासू न
सोडवेल. �या�या यशा�वषयी आपण शं का बाळगू शकतो काय?
*
“�न�कलं क”- प्रे�ष 3:14; 7:52; 22:14;आप�याशी �यवहार करतां ना �कंवा वक�ल, म�य�थ आ�ण बचाव करणारे �हणू न ते
असे काहीही करणार नाहीत जे �यां �या पिरपू णर् �याया�वरूद्ध आ�ण नी�तम�े�वरूद्ध आहे. ते नी�तम�वाने �व�ासींचा बचाव प�
मां डू शकतात, �यां �या अपराधा�वषयी �यां ना यो�य �याय �मळवू न देऊ शकतात. �याचे कारण हेच आहे, क� �यां नी �यां चे अपराध
�वतः�या ब�लदानाद्वारे हरण केलेले आहेत, �वतः�या ब�लदानामुळे �व�ासींची अपराध �यां नी �वतःवर लादू न घेतले आहेत.
*
“वक�ल”- पाहा रोम 8:34; 1 तीम 2:5; इब्री 7:25; रोम 5:9-10.येशू आपले �वगीर्क वक�ल आहेत. जे�हा �व�ासी अपराध
करतो, ते�हा येशू �या�या प�ाचे होतात आ�ण �प�यासमोर �याची बाजू मां डतात. सैतान प्र�येक समयी आप�यावर आरोप लावत
असतो, (प्रकटी 12:10) येशू आप�याला आरोपातू न सोडवतात. जर एक �व�ासी अपराध करतो, तर �याचा नाश होतो काय?
�याचे तारण गमावले जाते काय? �या�यासाठ� आशा नाहीये काय? �प्रयां नो, हे बायबलचे �श�ण नाहीये - 1:9. �प्रयां नो, जर �या�या
बाजू ने �याचा प� घेऊन कोणी, �याला सोडवणारा ‘असा वक�ल’ आहे तर �याचा कसा नाश होऊ शकतो? तो आपला उद्धार कसा
गमवू शकतो?
*
2:2 “प्राय��त”- लोकां चे अपराध �वतःवर घेऊन, �ख्र�तां नी परमे�राचा क्रोध शां त केलेला आहे - बायबलम�ये या श�दाचा
असाच अथर् आहे - पाहा रोम 3:25; इब्री 2:17; म� 26:28; योहान 3:14-15; 1 किरं 15:3; 2 किरं 5:19,21; गल 1:4; इ�फ 1:7;
इब्री 9:12,18; 1 पेत्र 2:24; 3:18.
*
“सं पूणर्...अपराधां करताही”- 4:14; योहान 1:29; 2 किरं 5:14; 1 तीम 2:6; इब्री 2:9.लोकां चा उद्धार याकरता झालेला नाहीये,
कारण �ख्र�त �यां �याकरता ब�लदान झाले नाहीत, लोक याकरता भटकलेले आहेत, कारण ते येशूंचे ब�लदान �वीकारत नाहीत
आ�ण �यावर �व�ास सुद्धा ठे वत नाहीत. प्रकाशाऐवजी �यां ना अं धार �प्रय आहे, प�वत्रतेऐवजी अपराध �प्रय आहे. हाच �यां चा दं ड
होय.
*
2:3 “आ�ा पाळ�या”- 3:24; 5:3; म� 24:20; योहान 14:15,23; प्रे�ष 4:19; 5:29; रोम 6:16; 16:26; इब्री 5:9.खरे �व�ासीं
येशूंना तारणारा �हणू न तर ग्रहण करतातच पण ते �यां चा आपला �वामी �हणू नही �वीकार करतात. (प्रे�ष 22:10नोट्स).
*
“आप�याला ...क�”- वचन 5; 3:14,19,24; 4:13; 5:13 यां त योहान, परमे�राची ओळख अस�या�वषयी/हो�या�वषयी बोलत
नाहीये, परं त ु तो परमे�रालाच ओळखू न घे�या�वषयी बोलतो आहे. या पत्रात ‘ओळखणे’ हा मु�य श�द आहे. हा सुमारे 33 वेळा
आलेला आहे. या वचनात योहान �या �ाना�वषयी बोलतो जे प्रमाणावर अवलं बून आहे. लोक परमे�राला 'आपण ओळखतो' असा
�वचार करत असतात, पण खरोखरीच तसे नसते. ते एखाद्या भावना�मक �कंवा �व�चत्र अनुभवा�या धो�यात अडकलेले असू
शकतात, हा धोका देणारा अनुभवच आहे जो लोकां चा मागर् चुकवतो. �यमर् 17:9; इब्री 3:13; प्रकटी 12:9.योहान या गो�ीवर भर
देतो क� जोपयर्ंत आप�या जीवनाद्वारे आपण परमे�राला ओळख�याचे प्रमाण देऊ शकत नाही तोपयर्ंत ढोंगी होऊन, बनावटी होऊन
असे वागू नये क� जणू काही आपण परमे�राला खरोखरीच ओळखतो. परमे�रा�या स�य (ख�या) �ानाचा प्रभाव दुस�यां वर होत
असतो (योहान 17:3). �यामुळे लोकां चे अं तःकरण, �वचार व �यवहार बदलतो. जर कशाही प्रकारचे पिरवतर्न नसेल तर,
परमे�राचे कोणतेही स�य �ान एखाद्याठायी नाहीये हेच स�य आहे. असेही लोक आहे जे मोठ्या श्रे� �ानाचा दावा करतात, पण ते
येशूं�या आ�ा पाळणारे आहेत काय? जर नाही तर, हे �ान व अनुभव धो�याचे आहे आ�ण बेकारही. आपण परमे�राला ओळखतो
ु प
याचे प्रमाण आहे तरी काय? आ�ा पाळणे (3) अं तःकरणात साठवलेले प्रभू चे प्रेम (5) असे जीवन जे येशूंद्वारे �दले�या आदशार्नरू
आहे (16).
*
2:4 “खोटा”- वचन 8; 4:20; योहान 8:44.
*
2:5 “प्रेम”- 4:7-8. या पत्रातील हा दुसरा मु�य श�द होय. खरे अ�सल प्रेम, आ�ापालनाद्वारेच प्रगट होते. हा श�द जवळजवळ
35 दा (नवीन करारातील सवर् पु�तकां पैक� याच पत्रात) वापरलेला आहे. बाक� सवर् काही केवळ भावना आ�ण धोका आहे
(योहान 14:15). अं तःकरणात पेर�यात आलेले स�य, केवळ प्रेम व आ�ा पालनातच प्रगट होते.
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�हणतो, “क� मी येशूंठायी आहे ,” �याचे जीवन तसेच असावे जसे येशूंचे होते . भाऊब�हणींनो, मी तु�हां ला एखादी नवी आ�ा
सां गत नाहीये, पण तीच जुनी आ�ा जी प्रारं भी तु�हां ला दे�यात आली होती. जुनी आ�ा तीच, अथार्त परमे�राचे वचन आहे, जे
* 8
*
तु�ही प्रारं भापासू न ऐकले होते . मी पु�हा तु�हां ला एक नवी आ�ा देतो आहे, जी येशू व तुम�याठायी स�य आहे, कारण अं धार
*
9*
नाहीतसा होतो आहे आ�ण स�य-प्रकाश आधीपासू नच चकाकतो आहे. जो �हणतो, "क� मी प्रकाशात आहे आ�ण आप�या
*
10
भावाचा द्वेष करतो, तो अद्यापही अं धारात आहे. जो आप�या भावावर प्रेम करतो, �याचे जीवन प्रकाशात आहे, कारण
*
11
�या�यात अडखळ�याचे कोणतेही कारण नाहीये. पण जो आप�या भावाचा �तर�कार करतो, तो अं धारात आहे आ�ण
*
अं धकारमय जीवन जगतो आहे; तो कोण�या �दशेने चालला आहे हे �याला ठाऊकच नाहीये कारण �या अं धाराने �याचे डोळे
*
12
ु े * आपले अपराध �मा झालेले * आहेत �हणू नच मी तु�हां ला �ल�हतो
आं धळे केलेले आहेत. लहान बाळां नो, येशू �ख्र�तां मळ
13
*
*
*
आहे. हे बापां नो , जे येशू प्रारं भापासू न आहेत �यां ना तु�ही ओळखलेले आहे �हणू न मी तु�हां ला �लहीत आहे. तरूणां नो, मी
*
तु�हां ला �ल�हत आहे कारण तु�ही दु� सैतानावर �वजय �मळवलेला आहे. लहान बाळां नो, मी तु�हां ला �ल�हत आहे कारण तु�ही
14
�प�याला ओळखलेले आहे. हे बापां नो, मी तु�हां ला �लहीत आहे कारण जे प्रारं भापासू न आहेत, �यां ना तु�ही ओळखले आहे.
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2:6 “येशूंठायी आहोत”- योहान 17:21-23; रोम 6:3-4; 1 किरं 12:13; इ�फ 1:1,3.
“जसे येशूंचे होते”- पाहा 1 पेत्र 2:21; इ�फ 5:1; 1 थे�स 1:6;
*
2:7 “ऐकले होते”- 1:1-3. तो सं देश, ते वचन हे आहे क� �ख्र�त कोण आहेत, ते काय आहेत; �यां ची इ�छा काय आहे क�
आपण कसे असावे आ�ण काय करावे. पाहा 3:23.योहान एखादी �व�चत्र नवीन बाब सां गत न�हता, असे काहीही सां गत न�हता,
जे �याने �वतः रचलेले होते (2 पेत्र 1:16शी तुलना).
*
2:8 “नवी”- जु�या आ�ेप्रमाणेच परं त ु पु�हा �यावर भर �दला गेला व जे न�या �वरूपात प्र�तुत कर�यात आले.
*
“चकाकतो”- येशूं�या आगमनापू वीर् जगात भयं कर व प्रचं ड आं तिरक अं धार, सवर् �ठकाणी पसरलेला होता (यश 60:2). येशू
प्रकाश �वरूपात (प्रकाश होऊन) आले (योहान 8:12) �यां नी आप�या �श�यां ना चमकणा�या येशूंचे �श�य स�यवातेर्द्वारे लोकां ना
प्रकाश देतात. हा प्रकाश इ�त्राएलात चमकू लागला, पण योहाना�या �दवसां त हा प्रकाश सं पूणर् रोमन साम्रा�यात चकाकू लागला.
आता, हा प्रकाश जगातील सवर् देशां त चमकतो आहे.
*
2:9-11 आपण अं धारात आहोत क� प्रकाशात, याचे प्रमाण व पुरावा, ‘प्रेम’ हेच आहे. लोक खू प मोठाले �वचार करू शकतात,
ते बरेच काही करू शकतात. ते �वतःला फसवू शकतात, इतरां ना धोका देऊ शकतात. परं त ु �यां �याठायी प्रेम आहे, ते �यां �या
वागणुक�वरूनच ओळखू शकतात क� असे ढोंगी लोक �कती उथळ पा�यात आहेत. प्रेम व प्रकाश यां ची सोबत एकत्र असते तसेच
द्वेष व अं धार ही एकमेकां बरोबर असतात.
*
“भावाचा”- कदा�चत 'दुसरा �व�ासी (�ख्र�ती).' योहान असे बोलत नाहीये क� �ख्र�ती �व�ासी, अ�यजातीय लोकां चा द्वेष करू
शकतो. पाहा म� 5:44;आप�या हृदयात �वगीर्क प्रेम साठलेले असेल तर आपण सवार्ंवर प्रेम करू, ते सुद्धा आप�या लोकां पे�ा
(�व�ासी) �कतीतरी अ�धक.
*
2:10 “अडळख�याचे ...कारण”- (वचन 10) कदा�चत याचा अथर् - �या�या जीवनात अडखळ�याचे कोणतेही कारण नसेल.
आप�या अं तःकरणातील ‘�ख्र�त-प्रेम’ आप�याला असे तयार करेल क� आपण इतरां करता अडखळ�याचे कारण होणारच नाही.
�ख्र�ती लोकां त आपसातील प्रेमाची उणीव, इतरां साठ� एक प्रचं ड बाधा आहे - पाहा रोम 14:13; 1 किरं 8:9; 10:32; 2 किरं 6:3.
*
2:11 “कोण�या �दशेने”- योहान 12:35; नी�त 4:19.
*
“आं धळे ”- तुलना 2 किरं 4:4.
*
ु े ”- येशू जे आहे आ�ण �यां नी जे काही केले आहे, �यामुळेच आपले अपराध �मा कर�यात आलेले आहे. कारण
“�ख्र�तां मळ
आपण येशूंसंबंधी, परमे�राचा प्रकाश �वीकार केला आ�ण परमे�राची इ�छा आहे क� �यामुळेच आ�हां ला �मा �मळावी.
*
2:12 “�मा झालेले”- 1:7-9.
*
“बापां नो”- वचन 1; म� 5:16.
*
“प्रारं भापासू न”- 1:1. हा इशारा येशूंकडे केलेला आहे.
*
2:13 “ओळखलेले”- वचन 3; योहान 17:3; 2 किरं 4:6; म� 11:27.
*
“�वजय”- पाहा 4:4; 5:4; प्रकटी 2:7; 12:11; 21:7.दु� �हणजे सैतानच होय. जे�हा लोकां चे हृदय पिरवतर्न होते, ते �ख्र�तां वर
भरं वसा ठे वून, खरे व सा��वक जीवन, जग�याला प्रारं भ करतात, ते�हा �या दु�ावर अथार्त सैतानावर ते �वजय �मळवतात.
*
*

5

*

*

तरूणां नो, मी तु�हां ला याकरता �लहीत आहे कारण तु�ही बलशाली (मजबू त) आहा आ�ण परमे�राचे वचन तुम�यात कायम
15 *
*
या जगा�या आकषर्णां त पडू नका आ�ण जगातील
�टकून (वसते) रहाते आ�ण तु�ही दु�ाला (सैतान) �जं कून घेतलेले आहे.
* 16
*
गो�ीं�या नादी लागू नका. जर कोणी जगावर प्रेम करतो, तर �या�यात �प�याचे प्रेम नाहीये . जे काहीही या जगात आहे *
शारीिरक अ�भलाषा, डो�यां ची अ�भलाषा व जीवना�वषयीचा (सं सािरक) गवर्, �प�यापासू न नाहीये, परं त ु तो या जगापासू न आहे.
17
*
*
हे जग नाहीतसे होत आहे आ�ण �या�या अ�भलाषाही, पण जो कोणी परमे�राची इ�छा पू णर् करतो तो सवर्काळ राहील.
18
*
*
लहान बाळां नो, शेवटचा समय येऊन ठे पला आहे आ�ण जसे तु�ही ऐकले होते क� �ख्र�त �वरोधक येईल ते स�य होते, कारण
*
19
*
�ख्र�त�वरोधक आताही बहुत आहेच, �यावरून आप�याला कळते क� ही शेवटली घटका आहे. ते आप�यातू न �नघू न गेलेत,
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2:14 “बलशाली”- तरूणां ठायी मजबू त शरीर व परमे�रा�वषयीचे �ान देखील आहे, �यामुळेच �यां ना सैतानावर �वजय �मळवता
येतो.
*
“परमे�राचे वचन”- वचन 24,27; योहान 15:7; �तो 119:11; कल 3:16.
*
2:15 आता योहान सवार्ंना �वनं ती करतो आ�ण �याबरोबरच आ�ा सुद्धा देतो आहे.
*
“जगा�या”- 3:1,13; 4:5; 5:19. या पत्रात हा दुसरा मु�य श�द आहे आ�ण सुमारे 20 दा वापरलेला आहे. याचा अथर् आहे : एक
असा क्रम �याची रचना परमे�राला वगळून, �वतः मनु�यानेच केलेली आहे. मनु�या�या वाईट �वभावाने समृद्ध असा समाज, �याचे
�वचार, अनेक धमर्, जग�याची शैली इ�या�द तयार झालेली आहे. बायबल�या आधारे हे जग परमे�राला ओळखत नाही. (योहान
14:17; 15:21). �व�ासी कोण आहे, �याचे �ान या जगाला नाहीये (1 योहान 3:1). येशू व �यां चे �व�ासी याचा, जग द्वेष करते
(3:13; योहान 15:18,24). हे जग सैताना�या ता�यात व �नयं त्रणात आहे (5:19; इ�फ 2:1-2). प्रभू ने �व�ासींना या जगातू न वेगळे
ु े �व�ासी जगावर प्रेम
केलेले आहे, '�यां नी प्रभू चे खास लोक �हावेत �हणू न' (योहान 15:19; 17:6,14,16). याच सवर् कारणां मळ
करत नाहीत.
*
“जर कोणी...नाहीये”- जे काही ‘स�य परमे�राला हवे आहे, जशी �याची इ�छा आहे, �या सवर् गो�ीं�वरूद्ध हे जग आहे. �हणू न
'जगावर प्रेम करणारे' हे प्रगट करतात, क� �यां �याठायी परमे�राकरताचे प्रेम कमी आहे. मग �या �ख्र�ती लोकां �वषयी काय
�हणावे, जे ज�गक व�तू ं �या नादी लागू न, �या प्रा� कर�याकरता �या�या मागे धावत असतात आ�ण जगाची न�ल
(�या�याप्रमाणेच) करून, �या व�तू ं ची लालसा बाळगत असतात? असे लोक परमे�राला ओळखतही नाहीत आ�ण �यां ना परमे�री
प्रेमाचीही ओळख नाहीये.
*
2:16 “जे काहीही”- प�तत जगात, भ्र� दु�नयेत, असे काहीही नाहीये, �यावर �व�ासीने प्रेम करावे; �या�या प्रेमालायक, या
जगात काहीही नाहीच मुळ�. जगात अशा इ�छा आहेत �या मनु�या�या वाईट �वभावातू न बाहेर येतात, ज�म घेतात. जगात आपण
ु े येतात - याच सवर् गो�ी या जगात आढळतात - तुलना उ�प
अशा इ�छा पाहू शकतो, �या अहं काराद्वारे उ�प� होतात, गवार्मळ
4:21; म� 15:19; रोम 1:28-32. याच कारणा�तव �व�ासीने जगासारखे �हावयाचे नाहीये.
*
“शारीिरक”- रोम 7:5चे नोट्स.
*
2:17 “नाहीतसे”- परमे�र जगाचा �याय करेल, दं ड देईल आ�ण अनं त काळासाठ� �याला वेगळे काढेल (प्रे�ष 17:31; यश
24:1-13; 2 पेत्र 3:10-13).
*
“परमे�राची...करतो”- म� 7:21.आता बारीक ल� द्या क� योहान कशा प्रकारे केवळ �व�ासावरच नाही तर कृतीवर देखील
भर देतो आहे; आ�ण �याला खात्री होतीच क� आपण कृपा व �व�ासामुळे उद्धारले जातो, तरीही तो या गो�ीवर (कृती) अ�धक भर
देतो आहे. तुलना - याकोब 2:14-26.खरा �व�ास कोण�याही जीवनात बदल घडवतो आ�ण �याच ख�या �व�ासामुळे प्रभू �या
आ�ा पाळ�याचे अं तःकरण घडवले जाते. पाहा प्रे�ष 22:10चे नोट्स. प्रभू ची ही इ�छा आहे क� आपण �या�यावर �व�ास ठे वावा,
�याला आपला �वामी आ�ण उद्धारकतार् मानावे. अशा प्रकारचे लोकच, केवळ परमे�राबरोबर अनं त काळ राहतील; दुसरे (बाक�)
सवर् लोक 'दुस�या मरणाचा' अनुभव घेतील (प्रकटी 20:14-15).
*
2:18 “शेवटचा समय”- प्रे�ष 2:17; रोम 13:11-12; याकोब 5:3; 1 पेत्र 1:20; प्रकटी 1:3शी तुलना. तुलना - 2 पेत्र 3:8.
*
“�ख्र�त �वरोधक”- वचन 22;4:3; 2 योहान 7; 2 थे�स 2:3-4.�ख्र�त �वरोधक, येशूंचा �वरेाध करेल. खात्रीने, तो ‘परमे�र’
अस�याचा दावा करेलच.
*
“बहुत”- तुलना म� 24:4-5; 2 किरं 11:13-15.
*
2:19 “आप�यातू न”- ते खरे व सा��वक �व�ासी न�हते. �यां चे �नघू न जाणे, �सद्ध करते क� ते सवर् �ख्र�तां चे न�हते. प्रभू चे
�नवडलेले, �व�ासात दृढ/ कायम राहतील (इब्री 10:39; योहान 6:67-68).
*

6

20

*

*

पण �यां �यापैक� कोणीही आप�यातील न�हताच मुळ�. तुम�याठायी प�वत्रा�मातफेर् झालेला अ�भषेक देखील आहे आ�ण
* 21 *
मी तु�हां ला या�तव �ल�हले नाही क� तु�हां ला स�य मा�हत नाही, पण याकरता क� तु�हां ला ते
तु�हां ला सवर् काही ठाऊक आहे .
22 *
खोटारडा आहे कोण? तोच, जो ही गो� नाकारतो (अमा�य)
कळते आ�ण कोणतेही अस�य (लबाडी) स�यापासू न �नघत नाही.
23 *
जो पुत्राचा
क� येशू मु� करणारे (उद्धारक) आहेत. जो �प�याला आ�ण पुत्राला �वीकारीत नाही तोच �ख्र�त�वरोधक आहे.
24
नकार करतो, �या�याजवळ �पता नाही, परं त ु जो पुत्राला मानतो (�वीकार) �या�याजवळ �पताही आहे. �हणू न, जे तु�ही
*
*
प्रारं भापासू न ऐकलेले आहे, ते आप�या अं तःकरणात �टकून राहू द्या. जे तु�ही प्रारं भापासू न ऐकलेले आहे, जर ते तुम�याठायी
*
25
कायम ��थर रा�हले, तर तु�ही सुद्धा पुत्र व �प�याठायी ��थर रहाल. आ�ण जी प्र�त�ा �यां नी केलेली आहे, ती सावर्का�लक
*
26
*
जीवन आहे. जे लोक तु�हां ला बहकवू न मागर् चुक�यास भाग पाडतात, �यां �या�वषयी मी या गो�ी तु�हां ला �ल�ह�या आहेत.
27
*
परं त ु तु�ही जो अ�भषेक �यां �यापासू न �मळवलेला आहे, तो तुम�यात तसाच रा�हलेला आहे . एखाद्या (कोण�याही) मनु�याने
*
तु�हां ला �शकव�याची गरज नाहीये. तुम�या अं तःकरणातील अ�भषेक सवर् गो�ीं�वषयी तु�हां ला �या प्रकारे �शकवतो , ते स�य
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“प�वत्रा�मातफेर् ”- माकर् 1:24; प्रे�ष 2:27; 3:14.
2:20 “अ�भषेक”- तुलना 2 किरं 1:21-22.हा अ�भषेक परमे�री आ��याचे ब��स आहे - 3:24. परमे�राचे सेवक हो�याचे हेच

*
*

एक प्रमाण आहे. “�ख्र�त” �हणजे अ�भ�ष� - म� 1:1.�व�ासींठायी हा अ�भषेक आहे, �हणू नच ते �ख्र�त�वरोधकां ना ओळखू
शकतात. �व�ासी �या�या �श�णावरून आ�ण �यवहारावरून ओळखू न घेतील क�, ते येशूंची सेवा करणारे नाहीत.
*
“तु�हाला सवर् काही ठाऊक आहे”- योहान या हेतूने बोलत नाहीये क� जे काही कळू शकत होते �या�वषयी �या �व�ासींना सवर्
काही ठाऊक होते, कारण �याला माहीत होते क� परमे�रालाच सवर् काही कळू शकते. तो, �या �व�ासींना �ल�हत होता,
�या�याठायी प�वत्र आ�मा होता आ�ण �यां ना स�या�वषयीचे �श�ण दे�यात आले होते. �यां ना ठाऊक होते क� तो जे काही �ल�हत
होता, ते सवर् पुरेपूर स�यच होते. �यां �याजवळ, बायबल आहे आ�ण परमे�री आ�मा आहे, �या आपणा सवार्ंना सवर् उ�चत व यो�य
ते आं तिरक �ान �मळू शकते.
*
2:21 वचन 13 - जे काही बायबलद्वारे �शकवले जाते, ते सोडू न �यापासू न दू र �कंवा वेगळे जाणे/होणे, धो�याचे आहे.
*
2:22 जो कोणी �हणतो क� येशू अ�भ�ष� नाहीत, परमे�र नाहीत, तो लबाड आहे, थापाडया आहे आ�ण कदा�चत सवार्त मोठा
खोटारडा, काही लोक असेच करतात. ते या गो�ीचा �वरोध करतात क� येशूंठायी परमे�र व मनु�य हे दो�ही �वभाव आहे; येशू
परमे�र आहे ते मनु�य रूपात आलेत, ही गो� देखील ते नाकारतात. तुलना - योहान 5:23पाहा - येशूंचे परमे�र अस�या�वषयी �फ�ल 2:6; लू क 2:11.
*
2:23 लोक काहीका �हणेनात, ही गो� प�� आहे क�, जे येशूंना परमे�र �हणू न �वीकारत नाहीत, �यां �याजवळ परमे�र नाहीच
मुळ�. 'येशूंना मह�व न देता परमे�राचा �वीकार करू' असा �वचार करणे चुक�चे/अयो�य आहे. जे येशूंवर �व�ास ठे वतात,
�यां �याजवळ परमे�र-�पताही आहेच.
*
2:24 “ऐकलेले”- 1:1; 2:7.
*
“जर”- इब्री 3:6,14; कल 1:23; 1 किरं 15:2.
*
“कायम ��थर”- योहान 15:4-5,7,9,10.
*
2:25 “सावर्का�लक जीवन”- 5:11; तीताला 1:2; योहान 3:16; 6:47.
*
2:26 “बहकवू न”- 3:7; म� 24:4,14; 2 किरं 11:3; प्रकटी 12:9.अशा प्रकार�या बहकवणा�या, मागर् चुक�यास भाग पाडणा�या
जगात आपण राहतो, वावरतो - जर आपण येशूंवर �व�ास ठे वला तर, सैतान व �याचे दू त (सोबतीचे), आप�याला ख�या
�व�ासापासू न बहकव�याचा भरसक व प्र�येक प्रकारचा प्रय�न करतील क� आपण आप�या ख�या �व�ासापासू न दू र कु ठे तरी
भटकून जावे.
*
2:27 “रा�हलेला आहे”- प�वत्र आ�मा �व�ासींना सोडू न (�यागू न) देत नाही. (योहान 14:16; इ�फ 1:13-14).
*
“�शकवतो”- �या �व�ासींना �ख्र�त �वरोधक व खोट्या �श�कां �वषयीचे �श�ण दे�यात आलेले होते - येथे हाच सं दभर् आहे.
परमे�राचा आ�मा �यां �या आत होता, प�वत्र आ��या�या वा�त�यामुळे, �यां ना खरेखोटे कळू शकत होते. प्रे�षताने �यां ना नवीन
गो�ींचे �श�ण दे�याची गरजच न�हती. �यां ना खोट्या �श�कां चीही आव�यकता न�हती, ‘�यां �याजवळ, नवे स�य आहे’ असा
दावा करत होते तरीही. योहान चचर्मधे, �श�क (�शकवणारे) नकोत �कंवा �यां ची गरज नाही असे �हणत न�हता व �श�क हवेत,
ही गो� नाकारत न�हता. परमे�र �वतःच �श�कां ना �नयु� करतो क�, �यां नी चचर्ला वचनां चे �श�ण द्यावे (इ�फ 4:11; 1 किरं
12:28) आ�ण योहान देखील �वतः �यां �यापैक�च एक होता. योहान �या लोकां ना �ल�हतो आहे, �यां ना �शकव�यात आलेले होते

7

*
28
आहे आ�ण ते खोटे नाहीये. जे काही या अ�भषेकापासू न तु�ही �शकला आहा , तसेच करत रहा. आता छोट्या बाळां नो, येशूंम�ये
*
*
े रून �यां �या आगमना�या
रहा कारण �यामुळे असे होईल, क� जे�हा ते प्रगट होतील ते�हा आप�याला भरं वसा राहील, जेणक
* 29
*
समयी आप�याला लाज वाटू नये . जर तु�हां ला ठाऊक आहे क� ते �नदोर्ष व खरे आहेत, तर हे देखील स�य आहे क� प्र�येक
*
जण जो यो�य (नी�तम�वाचे) जीवन जगतो, तो �यां �यापासू न ज�मलेला आहे.
77

78

79

80

81

82

3

1

*

*

*

*

आपण परमे�राचे सं तान (मुल-े ं मुली) �हणवले जावे �हणू न, �प�याने आप�यावर कसे प्रेम ओतले आहे ते पाहा. जग
2
ु ी आहोत, या समयी
ें ल
परमे�राला ओळखत नाही �हणू न ते आप�यालाही ओळखत नाही. �प्रयां नो, आता आपण परमे�राची मुलम
*
*
हे ठाऊक नाहीये क� आपण भ�व�यकाळ� काय असू , पण आप�याला एवढे ठाऊक आहे, क� जे�हा येशू येतील आपण
*
*
3*
�यां �यासारखेच होऊ , कारण आपण येशूंना तसेच पाहू जसे ते आहेत. प्र�येक जण, �या�याठायी अशीच आशा आहे, तो
83

84

87

89
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88
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आ�ण ते स�य ओळखत होते. आपण �कतीही �ानी असलोत तरीही आप�यापैक� प्र�येकाने, ख�या �श�कां पासू न �श�ण
ु े पाहू नये, सं कोच बाळगू नये. आपण �ान प्रा� कर�याचा �कतीही दावा केला तरीपण, ‘ख�या’ �श�कां पासू न
घे�या�वषयी मागेपढ
�शक�याची आपली नेहमी तयारी व त�परता असावी.
*
“अ�भषेकापासू न...आहा”- परमे�रा�या आ��या�या साहा�याने आपण आं तिरक स�य �शकतो आ�ण �यां ना आणखी दुस�या
कोण�याही पद्धतीने �शकवले जाऊ शकत नाही. 1 किरं 2:10-14; यश 59:13; �तो 25:4-5शी जुळवा. �श�क (येशू) आप�याठायी
(आत) आहे - रोम 8:9,15,16.
*
2:28 “रहा”- वचन 24.
*
“प्रगट”- 3:2; म� 24:30; कल 3:4; 1 तीम 6:14; तीताला 2:13; इब्री 9:28.
*
“लाज वाटू नये”- �या वेळ� आपण �यां ना प्रस� कर�याचा भरसक प्रय�न करून, अगदी तसेच जीवन जगतो जसे येशूंना हवे
आहे �या वेळ�च आप�याला लाज वाटत नाही. हे केवळ �या�याठायी दृढ होऊन राह�याद्वारेच श�य आहे - योहान 15:4-5.
*
2:29 “�नदोर्ष व खरे”- मनु�या�या कायार्वरून कळते क� तो कसा आहे (म� 7:15-20). यो�य तेच कर�या�वषयीचे नोट्स - म�
7:21; रोम 6:16-18; 8:4.
*
“ज�मलेला”- योहान 3:3-8; याकोब 1:18; 1 पेत्र 1:23.
*
3:1 “परमे�राची मुल-े ं मुली आहोत”- योहान 1:12-13; रोम 8:16-17; �फ�ल 2:15; इब्री 2:13; 1 पेत्र 1:14.प्र�येक जण परमे�राचे
सं तान नाहीये - केवळ तोच �याने/�जने, येशू �ख्र�तां चा �वीकार केलेला आहे.
*
“�प�याने”- म� 5:16चे नोट्स.
*
“कसे प्रेम”- 4:8-10; योहान 3:16; रोम 5:8; इ�फ 1:4; 2:4.आपण केवळ नरकात जा�यायो�यच आहोत. केवळ परमे�रा�या
�नतळ प्रेमामुळेच �याने आप�यासार�या अपरा�यां ना आपले सं तान �हावयाचा आशीवार्द �दलेला आहे.
*
“जग”- आप�याला ओळखत नाही - योहान 15:21; 16:3.कारण �व�ासी नवीनीकरण झालेले लोक आहेत, ते �ख्र�तां ठायी
आहेत, �या प्रकारे जग �ख्र�तां ना ओळखत नाही, �याच प्रकारे ते आप�यालाही ओळखत नाही. �या प्रकारे �ख्र�त या जगात
येऊनही, जगाचे न�हते �याच प्रकारे �व�ासी देखील आहे (योहान 17:14,16). �व�ासींचा नवा �वभाव, हेतू, ल�य, �व�ास �कंवा
कोणतीही गो� जी रचनाकार परमे�राने �या�या अं तःकरणात ठे वली आहे, ते सवर् काही हे जग ओळखत नाही.
*
3:2 “काय असू ”- अनं त काळापयर्ंत आपण, परमे�राचे सं तान या रूपात काय असू , हे आतापयर्ंत आप�याला ठाऊक नाहीये.
*
“जे�हा येशू येतील”- 2:28.
*
“आपण...होऊ”- पाहा रोम 8:29.कोण�याही मनु�याकरता अपे��त असलेले सवार्त महान ‘ल�य-हेतू-उ�द्द�’ हेच असू शकते.
�या समयी �व�ासी येशूंना पाहातील, ते अनं तकाळाकरता येशूं�या समानतेत बदलतील (होतील) (1 किरं 15:48-54).
*
“येशूंना तसेच पाहू ”- म� 5:8; 1 किरं 13:12; प्रकटी 22:4.
*
3:3 जे लोक येशूं�या आगमनावर �यां �यासारखेच होतील, ते �व�ासी, या धरतीवर आताही, येशूंसारखेच होऊ इ��छतील.
येशूंसारखे हो�या�या प्र�क्रयेचा या पृ�वीवर प्रारं भ झालेला आहेच (2 किरं 3:18; कल 3:9-10). खरा �व�ासी, शुद्धीकरणा�या या
प्र�क्रयेत परमे�राला खात्रीने सहयोग देईलच - तुलना इब्री 12:14.

8

*

4*

�वतःला तसाच प�वत्र करतो , जसे येशू प�वत्र आहेत. जो कोणी �या�य (यो�य) �यवहार कर�यात उणे पडतो, तो �नयमशा�त्र
5
(परमे�राचे मापदं ड) मोडतो, कारण तसे करणे (अपराध करणे) �नयमशा�त्रा�वरूद्ध जाणे होय. तु�हां ला ठाऊक आहे, क� येशू
*
*
गु�हे ं हरण करावयासच (अथार्त ती �वतःवर लादावयासच) आले आ�ण �यां �याठायी कोणताही अपराध �कंवा गु�हा नाहीये .
6*
*
जो कोणी येशूंठायी ��थर असतो, तो गु�हा करणे कायम ठे वत नाही . जो गु�हा करणे चालू च (कायम) ठे वतो �याने येशूंना
7
*
पा�हलेही नाहीये आ�ण ओळखलेही नाहीये. लहान मुलां नो, कोणीही तु�हां ला ठकवू (धो�यात ठे वू) नये . जो यो�य व बरोबर तेच
*
8
*
करतो, तोच नी�तमान (�सद्ध) ठरवला गेलेला आहे, जसे �वतः येशू �ख्र�त आहेत. जो गु�हा करत राहतो तो सैतानाचा (पासू न)
*
आहे. कारण सैतान प्रारं भापासू न अपराध करीत आलेला आहे. परमे�राचा पुत्र याचकरता प्रगटला, क� �याने सैतानाची कृ�ये ं न�
* 9
*
*
*
करावीत . जो कोणी परमे�रापासू न ज�मलेला आहे, तो अपराध करणे कायम ठे वत नाही , कारण �याचे बीज �यात वसलेले
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“प�वत्र करतो”- 1:7,9; 2 किरं 7:1. या प्रकाशात (पारदशर्क) जीवन जग�याद्वारेच �व�ासी आपले जीवन शुद्ध करू शकतो.

*
*

3:4 अपराध करणे �हणजे परमे�रा�या इ�छे �वरूद्ध जाणे आ�ण ख�या यो�य �श�णा�वरूद्ध जाणे होय. असे करणे �हणजे जणू
काही असे वागणे क� परमे�री इ�छा अ��त�वात नाहीच जणू �कंवा ‘यो�य-�या�य’ वागणुक�ची कोणतीही रूपरेषा नाहीच मुळ�.
�प्रयां नो परमे�री इ�छा व परमे�री मापदं डाचे उ�ं घन करणे, हे केवळ मनु�या�या �वाथीर् इ�छां करताचे जगणे होय.
*
3:5 “गु�हे ं हरण”- योहान 1:29; रोम 11:27; इब्री 9:28; 10:11,15,17.
*
“कोणताही...नाहीये”- इब्री 4:15; 7:26.असे केवळ आ�ण केवळ येशू �ख्र�तां साठ�च शं भर ट�े खात्रीने केलेले �वधान होय, जे
केवळ �यां �याकरताच केले जाऊ शकते. योहानाने आधीच सां �गतलेले आहे क� या प्रकारचा दावा �श�य करू शकत नाहीत - 1:8.
*
3:6 प्र�येक जण, एकतर �ख्र�तां ठायी आहे �कंवा दु�ाईठायी. जे �ख्र�तां त नाहीत ते दु�ाईत जगतात. जे �ख्र�तां त आहेत ते असे
करू शकत नाहीत, ते न�या पद्धतीने ज�मलेले आहेत (2:29). ते स�य परमे�राची मुले ं व क�या आहेत; �हणू न परमे�वराचा
�वभाव सुद्धा �यां �या आत आहे (3:1). परमे�राचा आ�मा �यां �यात वसतो 4:13. जीवन जगतां ना आता, �सद्ध जीवन ते, या समयी
जगू शकत नाहीत इ�फ 2:1-3. अथार्त �श�य अपराधात पड�याची सं भावना असते 1:7; 2:1; 5:16;परं त ु अपराधमय जीवनात ते जगू
शकत नाहीत (नी�त 25:16). जर �यां नी तसे केलेच तर, �यां चा नवा �वभाव, वाईटा�वरूद्ध बं ड (�वद्रोह) करतो आ�ण तसे
कर�याचे सोडू न दे�यासाठ� �यां ना भाग पाडतो (बा�य करतो). �या न�या �वभावा�या �वद्रोहामुळे �व�ासीचा जुना �वभाव
अ�व�थ होतो. �ख्र�त अशी प्राथर्ना करतात क�, �व�ासी�या जीवनातू न दु�ाई �नघू न जावी (लू क 22:31-32; योहान 17:17; इब्री
7:25), आ�ण प�वत्र आ�मा �व�ासीला �नदेर्श देतो क� �याने वाईट मागर् �यागावा. जर लोक (�व�ासी) दावा करतात क� ते �ख्र�ती
आहेत, पण तरीही वाईट जीवन जग�याचे सोडत नाहीत, दु�ाईत �ल� असतात, ते असेच दशर्वतात क� �यां चा नवा ज�मही
झालेला नाही आ�ण ते �ख्र�तां चे मेढ
ं रूही नाहीत. परमे�राची मुले ं व क�या, सैताना�या सं तानां हून अगदी वेगळे आहेत, �यां �यात
फार मोठा फरक आहे; आ�ण ते �यां �या �यवहारातू न, वागणुक�तू न आ�ण आचार-�वचारां तून �दसते.
*
“गु�हा करणे...ठे वत नाही”- हा ग्रीक श�द वतर्मान काळात वापरलेला आहे. याचा सोपा अथर् �हणजे �व�ासी अपराधां ची जीवन
शैली �वीकारत नाही, उपयोगात आणत नाही. परं त,ु याचा अथर्, अपराधर�हत होणे असा न�हे 1:9; 2:1.
*
3:7 “ठकवू नये”- 2:26; 1 किरं 3:7-8; गल 6:7; इ�फ 5:6.लोकां साठ� दोन प्रकारचे जीवन (शैली) आहे - अपराधाचे जीवन व
यो�य जीवन. प्र�येक जण या दोनपैक�, कोण�या तरी एका पिरसीमेत (�ेत्रात) आहे - तुलना - म� 7:13-14; रोम 2:6-10.याचा अथर्
असा नाहीये क� �नदोर्षी (अपराधां ची �मा �मळवलेला) मनु�य अपराध करत नाही (1:7,9; 2:1; याकोब 3:2) �कंवा अपराध �मा
न �मळवलेला मनु�य काहीही चां गले करत नाही. योहान येथे - एखाद्या मनु�या�या जीवना�या पू णर् जीवनचक्रा�वषयी (जीवनशैली)
सां गतोय. �याने �मा �मळवलेली आहे, �या प्र�येका�या जीवनात , �याने पुढे मां डलेले �येय यो�य व �या�य तेच करणे हे नेहमी
असते. एका अपराधी मनु�या�या जीवनात 'वाईट कर�याची प्रवृ�ीच' साम्रा�य करत असते.
*
“नी�तमान”- �सद्ध 2:29.
*
3:8 “सैतान”- म� 4:1; इ�फ 2:2.प्र�येक मनु�य एकतर सैतानाचा आहे �कंवा परमे�राचा (वचन 10) पाहा योहान 8:44.जर
परमे�र आप�या �जवनावर �नयं त्रण ठे वत नसेल, तर खात्रीने आपण सैताना�या �नयं त्रणात आहोच.
“प्रारं भापासू न”- सैतान, प्रारं भी असलेला दु� होता.
*
“प्रारं भापासू न”- सैतान, प्रारं भी असलेला दु� होता.
*
“सैतानाची...करावीत”- सैतानाचे कायर् अपराध व मरण आहे. येशू �ख्र�त आप�या �नवडले�यां तून ही दो�ही न� करावयास
आले. आप�या लाड�या लोकां �या वाईट कायार्ंकरता (अपराधे) मरणे व पु�हा �जवं त (पुनरू�थान) हो�याकरता येशू �ख्र�तां नी,
अपराध व मरण यां चा �वनाश व सैताना�या �वनाशाचा पाया रचला.

9

*

10 *

(दृढ/��थरावलेले) असते ; तो अपराधां त ��थरावलेला राहू शकत नाही, कारण तो परमे�रापासू न ज�मलेला आहे.
यावरून,
*
परमे�राचे सं तान व सैतानाचे सं तान यां तील फरक पा�हला जाऊ शकतो. जो यो�य (�या�य) वागणू क ��थर ठे वत नाही, तो
*
*
11 *
जी येशू-वातार्, तु�ही प्रारं भापासू न ऐकली, ती
परमे�रापासू न नाहीये, तो सुद्धा जो आप�या भाऊब�हण ◌ी◌ंवर प्रेम करत नाही.
12
*
हीच आहे क� आपण एकमेकां वर प्रेम करावे. �या दु�ापासू न जो होता व �याने आप�या भावाची ह�या केली, �या काईनासारखे
आपण होता कामा नये. �याने आप�या भावाचा खू न का केला? कारण �याची कृ�ये ं दु�ाईची होती आ�ण �या�या भावाची कृ�ये ं
13 *
14
मा�या भाऊब�हणींनो, जग जर तुमचा द्वेष करत असेल, तर आ�यर् करू नका. आप�याला ठाऊक
नीतीची (उ�म) होती.
*
आहे, क� आपण मरण पार करून जीवनात दाखल झालेले आहोतच , कारण आपण भावां वर प्रेम करतो आ�ण जो आप�या
*
15 *
*
जो आप�या भावाचा �तर�कार (द्वेष) करतो, तो ह�या करणारा आहे
भावां वर प्रेम करत नाही, तो मरणा�या दशेत राहतो.
16
आ�ण तु�हां ला ठाऊक आहे क� कोण�याही खू नीठायी अनं त जीवन (परमे�री जीवन) असू शकत नाही. यावरूनच आपण
*
परमे�राचे प्रेम ओळखतो , कारण �याने आप�यासाठ� �वतःची कु बार्नी (प्राण) �दली . आप�या भाऊब�हणींकरता, आपण सुद्धा
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3:9 “ज�मलेला”- योहान 3:3-7.
“अपराध...नाही”- वचन 6.
*
"�याचे बीज”- परमे�री बीज, आं तिरक बीजापासू न, आं तिरक जीवन देते (1 किरं 9:11). हे बीज �हणजे बायबल, (याकोब 1:18;
1 पेत्र 1:23; म� 13:3,23; लू क 8:15). हे बीज, लोकां �या अं तःकरणां त (हृदयां त) पेरले जाते. ते रूजते, प्र�फु टीत होते व न�या
�वभावास ज�म देते.
*
“वसलेले (दृढ) असते”- �व�ासींना या गो�ीचे भय मुळ�च नसावे क� �या�या मनात पेरलेले बीज मरण पावेल �कंवा सैतानाद्वारे
चोरले जाईल. �प्रयां नो, परमे�री बीज ��थरावू न - दृढ राहील आ�ण प्रभु, आपले ते कायर् जे �याने प्रारं �भले आहे, कायम करत
राहील (�फ�ल 1:6; 2:23).
*
3:10 योहान �प� कथन करतो क� प्र�येक मनु�य एकतर परमे�राचे लेकरू आहे �कंवा मग सैतानाचे (योहान 8:44; म�
13:38). एक मनु�य काय करतो �कंवा काय करत नाही, �यावरून आपण सां गू शकतो आ�ण ठरवू शकतो क� तो कोण-काय आहे
(म� 7:15-20).
*
“यो�य (�या�य) वागणू क”- ‘यो�य’ तेच आहे जे करावयाचे ‘बायबल’ �श�ण देते, ते सवर् नाही जे लोक करावयास �शकवतात.
(तुलना - योहान 16:2) पाहा, जे लोक यो�य व �या�य कृ�ये ं करत नाहीत, �या�वषयी �यां ना आभास व जाणीव असो �कंवा नसो, ते
चुक�चेच वतर्न करत आहेत आ�ण जर ते यो�य करावयाचा अ�यास व सराव करणार नाहीत तर �प� आहे क� ते सैतानाचे आहेत
परमे�राचे नाहीत.
*
“भाऊब�हण”- येशूंवर �व�ास ठे वणारे �कंवा र�ाचे नातेवाईक असू शकतात (जसे वचन 12 म�ये आहे).
*
“भाऊब�हणींवर प्रेम”- याची आ�ा येशूंनी �दली होती.
*
3:11 योहान 13:34; 15:12,17.
*
3:12 “काईनासारखे”- उ�प 4:1-8; इब्री 11:4; यहू दा 11. काईन सैतानापासू नचा होता (वचन 10) हाबेल परमे�राचा मुलगा होता
कारण �याने तेच केले जे परमे�राने सां �गतले (इब्री 11:4).
*
3:13 योहान 15:18-21.काईन अशा लोकां चा नमू ना आहे जे परमे�रा�या लोकां चा द्वेष व घृणा करतात.
*
3:14 “मरण पार...झालेले आहोतच”- पाहा योहान 5:24.�यां नी याचा अनुभव घेतला आहे, �यां �याठायी �याचे काय प्रमाण
असेल? दुस�या �ख्र�तींवर प्रेम - तुलना - वचन 19;2:3.
*
“मरणा�या”- आं तिरक मरण. (इ�फ 2:1). असे मन �यात प्रेम वसत नाही, ती प्रेमाची उणीवच याचे खास प्रमाण आहे. परमे�र जो
�वतः प्रेम आहे, तोच �व�ासीं�या मनां त वसतो आ�ण प्रेम करावयास मदत करतो.
*
3:15 द्वेष व घृणा (�तर�कार) करणे हे एखाद्याचा जीव घे�यासारखेच (खू न-ह�या) आहे, कारण जर सं धी लाभली तर द्वेष
करणारा ह�या देखील करेल. प्रभु आपली आं तिरक दशा व आपली कृ�ये ं ही दो�ही पाहतो. तुलना म� 5:27-30.
*
“ह�या करणारा”- एक ह�या करणारा, �मा �मळवू शकत नाही; जोवर तो अपराध मा�य करत नाही तोवर �याला �मा �मळणे
अश�य आहे. जर तो अपराधे ं �वीकारतो (मन पिरवतर्न - प�ा�ाप) व येशूंवर भरं वसा ठे वतो तर तो �मादानास पात्र ठरतो. मग तो
द्वेष करणे थां बवेल आ�ण �याने केले�या ह�ये�वषयी �याला �मा �मळे ल.
*
3:16 “यावरूनच...ओळखतो”- येशूंकडे इशारा करून योहान हेच दशर्वतो क� येशू प्रेम आहेत. तो हे सुद्धा �शकवतो क� प्रेम
करणे �हणजे काय आहे! पाहा रोम 5:8; गल 2:20; योहान 3:16; 10:11,15.�व�ासींनी दुस�या �व�ासीकरताही प्राण द्यावयास
*
*

10

17 *
आपले जीवन अपर्ण करावयास हवे. परं त ु �या कोणाजवळ ज�गक व�तु आहे, आ�ण तो आप�या भावाची गरज पाहू नही आपले
18
अं तःकरण कठोर करतो, �या�याठायी परमे�राचे प्रेम (�कंवा अगापे) कसे वसू शकते? मा�या लहान मुलां नो, आपले प्रेम
19 *
यावरून आप�याला कळते, क� आपण स�याचे आहोत
शा��दक-री�तने (श�दरूप) नाही, पण कृ�यां नी व स�याठायी �दसावे.
20
*
आ�ण �हणू न येशूंसमोर आप�या मनाला आपण आ�ासन देऊ शकतो. कारण जर आपले मन (�ववेक) आप�याला दोषी
* 21
ठरवते, तर परमे�र आप�या मनां पे�ा श्रे� आहे आ�ण �याला सवर् काही ठाऊक आहे . �प्रयां नो, जर आपले मन आप�याला
*
*
22 *
आ�ण आपण जे काही मागतो, ते �या�याद्वारे आप�याला
दोषी ठरवीत नसेल तर आप�याला परमे�रावर भरं वसा असतो.
* 23
�मळते, कारण आपण �या�या आ�ां चे पालन करतो आ�ण तेच करतो जे �याला पसं त (�प्रय) आहे . ही �याची आ�ा आहे क�
आपण परमे�राचा पुत्र येशू �ख्र�त यां �या नां वावर �व�ास करावा आ�ण जशी �यां ची आ�ा आहे, तसे एकमेकां वर प्रेम करावे.
24 *
जो �यां �या आ�ा मानतो तो �यां �याठायी दृढ असतो, आ�ण तो �यां �याठायी राहतो. यावरून प�वत्र आ��याद्वारे आप�याला
*
*
कळते क� आप�या आ��याद्वारे जो �याने आप�याला �दलेला आहे तो आप�याठायी राहतो.
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4
तयार असावे. प्राण देऊन �वतःची कु बार्नी कर�याद्वारे परमे�र तेच �तर दाखवतो व �शकवतो. दुःखाची गो� आहे क� पु�कळ
उ�म �ख्र�ती �हणवणारे लोक, दुस�यां ची मदत कर�यात मागे हटतात.
*
3:17-18 याकोब 2:14,17शी जुळवा. कृती नसलेला �व�ास बेकार आहे. प्रेम शा�दीक नसू न कृतीशील असावे. जे प्रेम उ�म
कायार्द्वारें प्रगट होत नाही, ते प्रेम नाहीये. तसले प्रेम धोका देणारे व �यथर् आहे. जे�हा येशू लोकां चा �याय करावयास येतील, ते�हा
हेच पा�हले जाईल क� लोकां नी काय केले �कंवा काय केले नाही. सहानुभू�त�या भावनां वर आ�ण गोड श�दां �या आधारे, �याय
केला जाणार नाही - म� 25:31-46,(वचन 41-46 या श�दां चा खास अथर् आहे, ‘योहाना�या श�दां �या प्रकाशात’. या गो�ीत
शं काच नाही क� जे लोक खरोखरचे प्रेम, इतरां करता दशर्वतात, �यात �यां चा �वतःचा कोणताही �वाथर् नसतो. ते केवळ या
करताच, कारण ते �वतः गरजू असतात आ�ण �यां नाही साहा�याची गरज असते. 2 किरं 9:15चे नोट्स - वचने)ं .
*
3:19 वचन 14. जर आप�याला ठाऊक आहे क� आपण आप�या सोबत�या �व�ासीवर या कारणाने प्रेम करतो, क� आपण
आपले प्रेम, मदत कर�याद्वारे दाखवले आहे, तर ते स�य आप�याला हेच �ान देते क� आपण परमे�रा�या स�याशी यो�य व अगदी
यो�यरी�तने जुळलेले आहोत आ�ण परमे�रा�या उप��थतीत आप�याला �वश्रां ती व आ�ासन प्रा� आहे. कदा�चत जे लोक
उद्धाराची �न�यता ओळखत नाहीत, �याचे एक कारण हेच आहे. �यां नी आप�या कायार्द्वारे आपले प्रेम दशर्वलेले नाहीये.
*
3:20 “दोषी”- कधी कधी �व�ासींचे मन �यां ना दोषी ठरवते. अयो�य कृती के�यामुळे असे होऊ शकते (1:9; 2:1); �कंवा �यां ना
आठवण येते क� �यां चे प्रेम �कती थोडके आहे, आ��याचे फळ �कती कमी आहे. �यां नी जे करावयास हवे होते (अपे��त) �यात ते
अपयशी ठरले आहेत. परं त ु जर आपण प्रेम करतो आ�ण कायार्द्वारे ते प्रगट केले आहे, तर आप�या हृदयाला शां �त लाभू शकते.
*
“सवर् काही ठाऊक आहे”- ते महान आहे आ�ण दुबर्लता, अपयश, अपराधां �वषयी ठाऊक अस�यावरही, परमे�र आप�या
सं ताना�या रूपात आपला �वीकार करतो. तुलना �तो 103:8-14.
*
3:21 “जर...तर”- जे�हा आपण प्रेम आ�ण उ�चत कायार्ंनी आशीवार्�दत असतो आ�ण अपराधां वर �वजय �मळवलेला असतो
ते�हा आपले मन आप�याला दोषी ठरवणार नाही.
*
“भरं वसा”- हा भरं वसा �वनी�तम�वाचा नाहीये परं त ु हाच क� परमे�र आप�याठायी आहे आ�ण कायर् करत आहे.
*
3:22 योहान 14:13-15.
*
“जे...पसं त आहे”- जर आपण परमे�राची आ�ा पाळत नाही आ�ण �याला प्रस� कर�याचा आपला �वचार व इ�छा नाही, तर
परमे�राने आपले ऐकावेच असा आग्रह व भरं वसा देखील आपण करू नये. आपले �नरं तर आ�ा उ�ं घन व आ�ा मोड�याचे कायर्
आ�ण �वाथीर् जीवन कधीही परमे�राचा आशीवार्द व प्राथर्नां चे उ�र �मळवू शकत नाहीत. �या गो�ी प्रभू ला खुश करतात, �या प्रेम
व �व�वसनीयता या आहेत, होय �व�ासाची तीच कृ�ये ं जी �न�वळ प्रेमापासू न ज�म घेतात. गल 5:6; इब्री 11:6.
*
3:24 योहान 14:20-23; 17:21-23.
*
“कळते”- वचन 14,19; 2:5; 4:13.
*
“आप�या आ��याद्वारे”- प�वत्र आ�मा (योहान 14:16-17) �व�ासींना �ान देतो, क� ते परमे�राची मुले ं व क�या आहेत - रोम
8:15-16. “आप�याला �दलेला”- 1 किरं 6:19; गल 4:6; इ�फ 1:13-14.

11

1*

*

�प्रय बं धूभ�गनींनो, कोण�याही आ��यावर �व�ास करून घेऊ नका, पण पारख करा क� तो परमे�रापासू न आहे क� नाही,
*
2*
कारण या जगात अनेक खोटे (नकली) सं दे�े आहेत. परमे�रा�या आ��याची ओळख अशी आहे : प्र�येक आ�मा, जो कबू ल
3
*
*
करतो क� येशू �ख्र�त देहाठायी आले, तो परमे�रापासू न आहे. प्र�येक आ�मा जो �वीकार करत नाही , क� येशू देहधारण करून
आले तो परमे�रापासू न नाहीये. हा �ख्र�त �वरोधक आ�मा आहे, �या�या ये�या�वषयी तु�ही ऐकलेले होते आ�ण जो आधीच जगात
* 4*
आलेला आहे . लहान बाळकां नो, तु�ही परमे�राचे आहा, आ�ण तु�ही �या�यावर जय �मळवला आहे, यासाठ�च क� जो या
*
* 5
*
*
जगात आहे , �या�याहू न सवर्श्रे� तो आहे, जो तुम�यां त आहे . ते जगाचे आहेत �हणू न जगा�वषयी बोलतात आ�ण जग �यां चे
6*
*
ऐकते. आपण परमे�राचे आहोत. जो कोणी परमे�राला ओळखतो तो �याचे ऐकतो , पण जो परमे�राचा नाहीये तो आपले
7*
*
ऐकत नाही, यावरून आप�याला खरे व खोटे ओळखता येते. �प्रयां नो, आपण एकमेकां वर प्रेम करावे , यासाठ� क� प्रेम
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*

4:1-6 या वचनां त योहान असे दोन आधार पारख�यासाठ� देतो �यां �या साहा�याने आपण ओळखू शकतो, पारखू शकतो क�
लोक स�याचा �वीकार करत आहेत �कंवा नाहीत. वचन 2,3 प�हला आधार, आ�ण वचन 6 दुसरा आधार आहे.
*
4:1 “कोण�याही आ��यावर �व�ास”- या जगात परमे�राचा आ�मा आहे आ�ण दु�ा�मे ं देखील आहेत. या दु�ा�मा लोकां ना
चुक�चे �सद्धां त �शकव�याकरता प्रेिरत व उ�े�जत करतात. या दु�ा�मा नकली व लबाड सं दे�यां तूनही बोलू शकतात. पाहा 2 किरं
11:14-15; 1 तीम 4:1-3.आपण प्र�येक �श�कावर भरं वसा ठे वू नये; �हणजेच जे कोणी आप�याला �शकवू इ��छतात �यां �यावर
�कंवा �या आ�मा �या दुस�या मनु�यां तून/द्वारे �शकवू इ��छतात.
*
“खोटे सं दे�े”- 2:18; 2 पेत्र 2:1श�द ‘अनेक’ यावर ल� द्या.
*
4:2-3 पाहा 2:22.
*
4:3 “�वीकार करत नाही”- उघड रूपाने �या �हणत नाहीत क� येशू परमे�र आहे. �या स�याचा उलगडा देखील करत नाहीत.
उघडपणे �या हे स�य कदा�चत नाकारणारही नाहीत, पण �याबरोबरच �या �वीकार न कर�याद्वारे दशर्वतात क� �यां चा या�वषयी
(बाबीवर) �व�ास नाहीये �कंवा �या या गो�ीवर �व�ास करत नाहीत. धोकेबाज व खोटे �श�क ओळखले जाऊ शकतात �यां �या श�दां वरून आ�ण �यां नी तोंड बं द (मुके) कर�यावरून.
*
“देहधारण”- योहान 1:14; इब्री 2:14खालील गो�ींचा �वरोध व नकार करणारा आ�मा : येशू देहाठायी आले, कु मारीकेपासू न
ज�मले, परमे�र व मनु�याचा �वभाव एक असणे - ही सवर् �प� व ठळक स�ये ं आहे.
*
“आधीच...आहे”- 2 थे�स 2:7शी तुलना - 4:4.
*
4:4 “जय �मळवला आहे’ - 2:13; 5:4. �व�ासी परमे�राचे �नवडलेले आहेत. �यां चे नवे आं तिरक जीवन, �यां ना परमे�रापासू न
�मळालेले आहे. ते खोटे �श�क ओळखू न �यां चे �श�ण �तर�कृत समजू शकतात, टाळू शकतात.
*
“जो या जगात आहे”- सैतान. परमे�राचा आ�मा या अशुद्ध आ��यां हून �कतीतरी श्रे� व श��मान आहे. �हणू नच �प्रयां नो, येशूंचे
लोक (�व�ासी) सैतानावर �वजय �मळवू शकतात - याकोब 4:7; इ�फ 6:10-13.
*
“जो तुम�यां त आहे”- येशूंचा आ�मा - 3:24; रोम 8:9-10.
*
4:5 “ते”- खोटे �श�क.
*
“जगाचे”- 2:15-16. खोटे सं दे�े तेच �शकवतात जे उद्धार प्रा� नसलेले व शारीिरक लोक ऐक�याची इ�छा बाळगतात, �हणू न
�यां चा �वीकार केला जातो - 2 तीम 4:3.
*
4:6 ‘खरे व खोटे’ या�वषयीची ही एक आव�यक - अ�नवायर् परी�ा होय.
*
“आपण”- योहानाचा ता�पयर् येथे बायबल - �श�कां करताचा आहे. येशूंचे खरे �श�य (जे परमे�राला ओळखतात) �यां चेच
ऐकतात व येशूंचा, परमे�री जणा�या रूपात �वीकार करून �यां ना प्रभु मानतात, तसेच �शकवणारेही, परमे�रा�या सं तानां �या
रूपात �यां चा �वीकार करतात; या �वपिरत जे बायबलमधील �दलेले येशूंचे �श�ण �वीकारीत नाहीत, �यां चा �वचार काहीही
असला तरी हेच स�य आहे क� ते परमे�रापासू नचे नाहीत.
*
4:7-21 ही वचने ं �शकवतात आ�ण दशर्वतात क� प्रेम आहे तरी काय! 'प्रेम' श�द या वचनात सुमारे 24 दा आलेला आहे.
योहानाला �हणावयाचे आहे क� परमे�र प्रेम आहे, आपले प्रेम �याने कायार्ंत प्रगट केले, �हणू नच आपणही कृतीद्वारे प्रेम दशर्वावे
(3:18).
*
4:7-8 “प्रेम करावे”- योहान 13:34.ख�या प्रेमाचा �त्रोत (उगम) परमे�राठायी आहे, कारण �व�ासी परमे�रापासू न ज�मले
आहेत, �हणू न प्रेम कर�याबाबतीत �यां नी परमे�रासारखे �हावयास हवे, हे अलौ�कक प्रेम होय (1 किरं 13:1). हेच अलौ�कक प्रेम
परमे�राठायी आहे व येशूंचा प्रभु �हणू न �वीकार करणा�या प्र�येकाला तो ‘हेच’ प्रेम देतो (योहान 17:26). या जगात असे प्रेम
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8

परमे�रापासू न आहे आ�ण प्र�येक जण जो प्रेम करतो, परमे�रापासू न ज�मलेला आहे आ�ण परमे�राला ओळखतो. जो प्रेम करत
9*
नाही, तो परमे�राला ओळखत नाही, कारण परमे�र प्रेम आहे. परमे�राचे प्रेम यावरून प्रगट झाले, क� परमे�राने आपला
10
एकु लता एक पुत्र या जगात पाठवला, जेणक
े रून आपण �यां �याद्वारे �जवं त (जीवन प्रा� करावे) रहावे. प्रेम यां म�ये नाहीये क�
आपण परमे�र �प�यावर प्रेम केले, पण यां त आहे क� �याने आप�यावर प्रेम केले आ�ण आपले अपराध खरवडू न पुस�यासाठ�
*
11 *
�प्रय �मत्रहो, परमे�राने आप�यावर एवढे प्रेम केले आहे,�हणू नच आपणही
आप�या पुत्राला ब�लदान (अपर्ण) �हणू न पाठवले.
12
*
एकमेकां वर तेवढे च प्रेम करावयास हवे. परमे�राला कोणीही पा�हलेले नाहीये , पण जर आपण एकमेकां वर प्रेम केले तर जो
*
*
13 *
परमे�राने प्रमाण रूपाने आपला
परमे�र आप�याठायी राहतो , �याचे प्रेम आप�याद्वारे पू णर् प्रकारे आप�यात �दसले आहे.
14 *
तसेच आ�ही
आ�मा आप�याला �दलेला आहे, जेणक
े रून आ�ही �या�याठायी राहतो व तो आम�याठायी वसतो (हे कळते);
*
आप�या डो�यां नी पा�हले आहे आ�ण सा� देत आहोत, क� �प�याने आपला पुत्र जगाचा उद्धारकतार् हो�यासाठ� पाठवलेला
15
*
*
आहे. जे लोक अशी घोषणा (कबू ली) करतात, क� येशू परमे�राचे पुत्र आहेत, �यां �याठायी परमे�र �नवास करतो व ते
16 *
आप�याला ठाऊक आहे, क� परमे�र आप�यावर �कती प्रेम करतो आ�ण आपण आपला भरं वसा
परमे�राठायी राहतात.
�या�यावर ठे वला आहे. परमे�र प्रेम आहे आ�ण ते सवर् लोक �यां �या जीवनात प्रेम आहे, ते परमे�राम�ये जीवन जगत आहेत
148

1 50

151

1 52

1 55

156

157

कोणाजवळही नाहीये. आप�या �मत्रां प्रत, पािरवािरक सद�यां प्रत जे प्रेम असते, तसे हे प्रेम नाहीये. हे यौनाकषर्णा�वषयीचे प्रेम
ु पणाचे कायर् करणारे प्रेम आहे. परमे�राने येशूंना पाठवले आ�ण हेच
नाहीये, या प्रेमात �वाथर् नाहीये, हे प्रेम सेवा करणारे व चां गल
प्रेम दशर्वले. (वचन 9; रोम 5:8). लोकां नी खरोखर नवा ज�म प्रा� केलेला आहे, याचे प्रमाण हेच आहे क� तसेच अनाकलनीय
आ�ण अवणर्नीय प्रेम �यां �याठायी असेलच. जर असे आहे तर ते खात्रीने �दसेलच. ‘जो प्रेम...ओळखत नाही”- परमे�री �ान
बाळग�या�वषयी लोक अहं कार व गवार्चा फु गा �मरवतात. पण जर �यां �याठायी परमे�री प्रेम नाही, तर ते �वतःला फसवत
आहेत. �यां चे अनेक अनुभव आ�ण �व�वध भावनाही असू शकतात पण जर ते �ख्र�ती लोकां चा �वीकार करू शकत नाहीत, तर
सवर् सवर् काही केवळ ढोंग व लबाडी आहे. ‘परमे�र प्रेम आहे’ - वचन 16 देखील - हा अ�द्वतीय �वभाव आहे.
*
4:9-10 योहान 3:16; रोम 5:8; इ�फ 2:4-5.परमे�रच सवर् प्रेमाचे �त्रोत आहे, मनु�य नाही. जर प्रभू ने, ते अलौ�कक प्रेम दाखवले
नसते, तर आपण कधीही अ�द्वतीय प्रेम ओळखले नसते. जर �याचे प्रेम आप�याठायी ओतले गेले नसते तर, आपणही �या�यावर
तसेच प्रेम केले नसते.
*
4:10 “ब�लदान”- 2:2 चे नोट्स.
*
4:11 परमे�र कोण आहे आ�ण �व�ासी कोण आहे! अथार्त महान परमे�राने जेवढे प्रेम आप�यावर केले तेवढेच प्रेम आपण
�या�यावर व �व�ासींवर करावे.
*
4:12 "परमे�राला...नाहीये”- योहान 1:18; 1 तीम 6:16.
*
“परमे�र आप�याठायी राहतो”- योहान 14:23; रोम 8:9;उद्धार प्रा� करणा�यां साठ�च ही गो� स�य आहे (इ�फ 2:12; 4:18) या
स�याचे प्रमाण हेच आहे क� आपसां त एकमेकां करता प्रेम असते. जर परमे�र आप�याठायी आहे, तर प्रेम आप�या अं तःकरणात
सामावलेले आहे. जर �वगीर्क प्रेम आप�या आत आहे, तर परमे�र आप�याठायी आहे.
*
“�याचे प्रेम...पू णर् प्रकारे”- हे एकमेकां वरील प्रेमाखातर आहे, पृ�वी या �वगीर्क प्रेमाने भरून जाऊ शकते.
*
4:13 पाहा 3:24; योहान 17:21-23.
*
4:14 पाहा 1:1-2.
*
“जगाचा उद्धारकतार्”- 2:2; योहान 4:42; 1 तीम 4:15.
*
4:15 “घोषणा”- पाहा 1:9.तेथेही हाच श�द येतो. येशूंचा, परमे�राचा पुत्र �हणू न �वीकार करणे - अथार्त, आपण �या�यावर
�व�ास ठे वून जे काही �याने सां �गतलेले आहे, तेच बोलावे. आप�याला ठाऊक आहे क� येशू परमे�राचे पुत्र आहेत कारण �यां नी
ते प्रगट केलेले आहे. आप�याला ठाऊक आहे क� हाच �व�ास आप�याला परमे�रापयर्ंत घेऊन जातो. हाच �व�ास आपले जीवन
परमे�राशी जोडतो.
*
“परमे�राचे पुत्र”- पाहा म� 3:17; योहान 3:16; 5:18-25.
*
4:16 केवळ �यां नी �हटलेलेच न�हे परं त ु आप�या प्रेमाचे प्रमाणही �दलेले आहे. वचन 1;3:16. प्रभू ने आप�या प्रेमाचे ठोस-सबळ
प्रमाण आप�याला �दले आहे, �हणू नच आपणही कधी शं का करू नये. कशीही सम�या असो, �कतीही सं कटे �कंवा क�ें आलीत
तरी आपण प्रे�षतां �या कथनावर व �व�ासीं�या �व�ासावर सं देह करू नये. आपण अशा प्र�तकूल पिर��थतीत प्रभू �या प्रेमाचा
आश्रय घेऊ शकतो. परमे�री प्रेम आप�याला कधीच सोडणार नाही - �तो 23:6; रोम 8:35-39; 1 किरं 13:8.
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17

*

आ�ण परमे�र �यां �याम�ये. �या री�तने आपण परमे�राठायी राहतो आहोत , �या री�तनेच आपले प्रेम प्र�येक �दवशी वृद्धींगत
*
*
*
(वाढत) होत जाते आ�ण मग �याया�या �दवशी आपण �भणार नाही; �या�यापुढे आप�याला मोठ्या �हं मतीने उभे राहणे श�य
18 *
अशा प्रेमात कोण�याही प्रकारची भी�त नसतेच मुळ�, कारण �सद्ध
होईल कारण येथे या जगात आपण �ख्र�तां सारखे आहोत.
*
(पिरप�व) प्रेम, सवर् प्रकारचे भय काढू न फेकते ; जर आपण भी�त बाळगत असू तर ख�चतच ती �याया�या �दवसाची भी�त आहे,
19 *
कारण परमे�राने प�ह�याने
यावरून प्रगट होते क� �याचे (परमे�राचे) प्रेम आप�या जीवनात मू ळावलेले (घट्ट पकडलेले) नाही.
20 *
जर कोणी �हणतो, क� “मी परमे�रावर प्रेम करतो, पण आप�या
आप�यावर प्रेम केले �हणू न आपण �या�यावर प्रेम करतो.
�ख्र�ती भाऊब�हणींचा द्वेष करतो, तर तो मनु�य खोटे (लबाडी) बोलतो. आपण �या लोकां ना डो�यां नी पाहतो, �यां �यावर प्रेम
21 *
�वतः परमे�राने असा आदेश
करीत नसू , तर आपण परमे�रावर प्रेम कसे करू शकतो, �याला आपण पा�हलेलेच नाहीये.
�दलेला आहे, क� जो कोणी परमे�रावर प्रेम करतो, �याने आप�या �ख्र�ती भाऊब�हणींवरही प्रेम करावे.
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*

*

जो �य�� मा�य करतो क� येशू हेच �ख्र�त आहेत, तोच मनु�य परमे�रापासू न ज�मलेला आहे. प्र�येक तो जो परमे�वरावर
*
2
प्रेम करतो, तो �यां �यावरही प्रेम करतो जे परमे�रापासू न ज�मलेले आहेत. �या समयी आपण परमे�रावर प्रेम करतो आ�ण
168

169
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4:17 “आपण...आहोत”- योहान 17:14.परमे�र आप�या मुलां चा व क�यां चा �याय, आप�या �वतः�या सं तानासारखाच करेल,
अशी लेकरें, �यां �याठायी �याचे जीवन आ�ण प्रेम आहे.
*
“वृद्धींगत होते”-- वचन 12.
*
“�याया�या �दवशी”- म� 10:15; 11:22,24; 2 किरं 5:10; 2 पेत्र 2:9; 3:7.
*
“�हं मतीने”- 3:19,21; 2:28.
*
4:18 �यायाचा �वचार आप�या मनात भय उ�प� करतो काय? तर मग, हे या गो�ीचे प्रमाण आहे क� आपण तसे प्रेम करत नाही
जसे करावयास हवे. "�सद्ध” (पिरप�व) - असे प्रेम जे पू णर् प्रकारे पिरप�व झालेले आहे, �या प्रेमाने �सद्धतेची उंची गाठलेली आहे.
असे पिरप�व प्रेम आपण केवळ येशूंठायी पाहातो आ�ण तसेच ते आप�याठायीही असावे (तुलना इ�फ 3:16-19). जे�हा हे
आप�या आत असेल, ते�हा आपण �याया�वषयीचे भय बाळगणार नाही - पाहा 2 किरं 5:6-9; �फ�ल 1:21,23; 2 तीम 4:7-8.
*
“सवर् प्रकारचे...फेकते”- येथे योहान परमे�री भय या�वषयी सां गत नाहीये. (अथार्त ते, जे परमे�राप्रत आदरयु� व स�मानयु�
भय आहे) होय, अशा आदर व स�मानयु� भयाची �नतां त आव�यकता तर आहेच) (उ�प 20:11; ईयोब 28:28; �तो 34:11-14;
86:11; 111:10; नी�त 1:7) ,पण येथे योहान दं ड व �श�े�या भया�वषयी बोलतो आहे.
*
4:19 वचन 10. परमे�र �वतः प्रगट करतात, प्रद�शर्त करतात क� खरे प्रेम काय आहे. याच प्रेमामुळे आपण �यां चे सं तान
झालेलो आहोत आ�ण �यां चे प्रेम आप�या आत ओतले गेलेले आहे - तुलना रोम 5:5शी करा.
*
4:20 पाहा 2:9; 3:14-15.लोक असा अनुभव सुद्धा घेऊ शकतात क� दुस�यां वर प्रेम के�यावाचू नही, ते परमे�रावर प्रेम करू
शकतात, परं त ु हे शं भर ट�े अश�य आहे. जर आपण प्रभू वर प्रेम करतो, तर हे यासाठ�च क�, प्रभू चे अद्भुत �वल�ण प्रेम आप�या
आत ओतले गेलेले आहे, �यामुळेच प्रेरणेने-�फू�तर्ने व प्रेिरत होऊन आपण दुस�यां वर प्रेम करू शकतो. आपले परमे�राप्रतचे प्रेम
आ�ण �यां नी �न�मर्ले�या लोकां प्रतचे प्रेम वेगळे आ�ण �वभ� केले जाऊ शकतच नाही. डो�यां नी �दसणा�यावर प्रेम करणे कठ�ण
जात असेल तर अदृ�य परमे�रावर आपण प्रेम करणार काय?
*
4:21 जी बाब परमे�रा�या दृ�ीने आप�या आं तिरक गरजेची आहे, तेच कर�याची तो आप�याला आ�ा देतो. तो �या प्रेमा�वषयी
बोलत आहे जे कायार्ंतून /द्वारे �दसते (3:16-18).
*
5:1 “येशू हेच �ख्र�त”- 2:22; 3:23; 4:2. हे मा�य करणे क� येशू '�ख्र�त' (सोडवणारे) आहेत, �हणजे असे �वीकार करणे क�
रचनाकार परमे�वराचे, येशूं�वषयीचे जे मत आहे, ते �वीकार करून �यावर �व�ास ठे वणे होय. जे�हा खरोखर आपण मा�य करतो
क� येशू 'मशीहा' आहेत ते�हा ते आप�याकरताचे ‘एक �वगीर्क ब��स’ ठरते (�फ�ल 1:29; इ�फ 2:8-9), �याला हे स�य �मळाले
आहे �या�यावर याचा एक हमखास प्रभाव होईल. (तुलना - प्रे�ष 2:36-42). हे स�य आहे क� मुखाने अं �गकार करणे क� येशू
उद्धारकतार् आहेत आ�ण अं तःकरणाने �व�ास न करणे यां त आकाश पृ�वीचे अं तर आहे आ�ण �याचा कोणताही फायदा नाहीये.
*
“परमे�रापासू न ज�मलेला”- 2:29; योहान 1:12-13.
*
ु ींशीही प्रेमाचाच �यवहार करू
“�यां �यावरही”- जर आपण जगा�या �वामींवर प्रेम करत असू तर परमे�रा�या (�या�या) मुलां मल
*

14

*
ु ींवर प्रेम करतो. 3 *परमे�रा�या आ�ा पाळणे �हणजे
�या�या आ�ा पाळतो �यावरूनच �सद्ध होते क� आपण परमे�रा�या मुलां मल
*
4*
परमे�रावर प्रेम करणे होय आ�ण परमे�रा�या आ�ा ओझे नाहीत. जो मनु�य परमे�रापासू न ज�मलेला आहे, तो जगावर �वजय
5*
�मळवतो आ�ण जगावर जय �मळवणारा आहे, ‘आपला �व�ास’. कोण आहे जो जगावर �वजय �मळवतो? तोच �याने मा�य
*
6*
केलेले आहे, क� येशू परमे�राचे पुत्र (देहधारण करणारा परमे�र) आहेत. हे तेच आहेत �यां चे येणे ‘पाणी’ व ‘र�ाने’ झाले,
*
7*
केवळ पा�याने न�हे, परं त ु पाणी व र�ाने. या गो�ी�वषयी प�वत्र आ�मा सा� देतो , कारण हा आ�मा स�य आहे. �वगार्त तीन
8*
आहेत, जे सा� देतात - �पता, �याचे वचन - (येशू) आ�ण प�वत्र आ�मा. हे �तघे एक आहेत. या पृ�वीवरही तीन आहेत जे सा�
9
*
देतात : प�वत्र आ�मा, पाणी व र�त (येशू �ख्र�तां चे ब�लदान). हे �तघे देखील एक आहेत. जर आपण लोकां ची सा� मा�य
*
करतो, तर परमे�राची सा� आपण का मानू नये, �याची सा� तर मोठ� आहे, कारण परमे�राने आप�या पुत्रा�वषयी सा� �दलेली
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(4:20).
*
5:2 “�सद्ध होते क�”- आप�या मनात परमे�रा�या लोकां चे साहा�य कर�यासाठ��या उ�म भावना आहेत, ही गो� �सद्ध व
प्रमा�णत करत नाही काय क� आपण परमे�रावर प्रेम करतो. बायबल�या वचनां वर भरं वसा न ठे वून केवळ भावना�मक झा�याने
काम चालणार नाही. प्रेम आ�ण आ�ापालन हे एकमेकां सोबत चालत असतात. जर आपण हृदयाने प्रभू �या आदेशां चे पालन करत
असू , तर आपण परमे�रा�या लोकां वर (सं तान) प्रेम करतो, या गो�ीची 100: खात्री आहे.
*
5:3 योहान 17:15,21,23.
*
“ओझे”- तुलना म� 11:29-30. प्रभू �या लोकां त नवा �वभाव आहे, �हणू न परमे�री आ�ा, �यां �याकरता एखादे ओझे नाहीच
मुळ�, नवा �वभाव परमे�रावर प्रेम करतो (4:12).
*
5:4 "जो मनु�य” -अथार्त कोणीही जो �वजय �मळवतो 2:13-14; 4:4.येशूंचे प�हले �श�य, या जगाची शैली व री�त�वधी आ�ण
अपराध सोडू न जे�हा येशूंजवळ �व�ासाने आले, ते�हा �या �व�ासाद्वारे ते या जगावर �वजय �मळवू लागले होते. �या �णी असे
झाले, �यां नी जगावर �वजय �मळवला. येशूंचे �श�य व लोक, �ख्र�तां वर �नरं तर �व�ास कर�याद्वारे, लागोपाठ �वजय �मळवत
जातात. प्रभू चे हे �व�ासी, ज�गकपणा�या गो�ींपासू न बाहेर कर�यात आले आहेत आ�ण �यां ना ‘�वशेष लोक’ हो�याकरता वेगळे
केले आहे (योहान 17:6; 14:16). �व�ास �हणजे या जगावर जय �मळवणे, कारण हा �व�ास आप�याला �ख्र�तां शी बां धतो;
‘�व�ास-बं धनात’ असणारे येशूंचे लोक जगावर जय �मळवणारे सवर्श्रे� व �वजयी असे आहेत (योहान 16:33).
*
5:5 पाहा 4:15.
*
“�याने मा�य केलेले”- लोकां चा, या जगात वावरतां ना हा प्रय�न असतो क� �यां नी स�यासवादाने �कंवा समाजापासू न दू र राहू न जगावर �वजय �मळवावा; असा प्रय�न �हणजे �जं कणे न�हे. याचा काहीही फायदा नाहीये. जे लोक ही पद्धत �वीकारतात, �यां �या
मनात सं सािरकता कायमच असते - पाहा �वजय �मळवणे - प्रक.2:7.
*
5:6 म� 3:13-17; 26:28; योहान 19:34. बायबलम�ये बहुधा, ‘पाणी’ आं तिरक जीवन �कंवा प�वत्र आ��याकडे केलेला इशारा
आहे (योहान 4:10; 7:38-39). र�, अपराधां �या �मेकरता, ब�लदानाकडे सं केत करते आ�ण ब�लदान हा �मेचा एक आधार
आहे (1:7; इ�फ 1:7). �ख्र�त परमे�रा�या आ��यापासू न ज�मले होते; आ��याने �यां चा अ�भषेक झालेला होता आ�ण ते आ��याने
पिरपू णर् देखील होते, �हणू नच ते इतरां साठ� प्रेरणा देणारे होते. आप�या अपराधां �या �मेसाठ�, कु बार्न होऊन �यां नी पृ�वीवरील
आपली सेवा सं पवली.
*
“प�वत्र आ�मा...देतो”- कारण आ�मा स�य आहे - योहान 14:6,17; �तो 31:5; तीताला 1:2.
*
5:7-8 या वचनां चा एक भाग : �वगार्त �पता, वचन व प�वत्र आ�मा हे �त�ही एक आहे. तीन आहे, जे या पृ�वीवर सा� देतात प्रारं भी�या ग्रीक पाडुं �लपीत या�वषयी नाहीये, हे प्र�सद्ध लॅ�टन भाषां तरात आहे. 16�या शता�दीत, एका �ानवं ताने �हणजे इरा�मस
याने ही वचने,ं ग्रीक लेखात जोडली आ�ण ती प्रका�शत केली होती. �हणू न �यां चा उ�ेख �कंग जे�स अनुवादात आहे. मू ळ ग्रीक
पां डु�लपीत याचा समावेश न�हता हे श�य आहे.
*
5:8 �ख्र�त येशूं�या जीवनमरणाचे स�य �ल�हलेले (लेखी �वरूप) आहे आ�ण सा� रूपात आहे. परमे�राचा आ�मा, आप�याला
�या�या�वषयी सुद्धा सां गतो. तीन सहमत आहेत, सं पूणर् प्रकारे: जो आं तिरक सा�ीदार �हणतो, तीच सा� बाहेरचाही देतो.
�व�ासींचा अनुभव आ�ण बायबल या दो�हीत तालमेल आहे.
*
5:9 “लोकां ची सा�”- योहान 8:17शी तुलना. लोकां चे ऐकून आपण �व�ास करतो, �हणू न काय आपण परमे�रापे�ाही श्रे�
आहोत व �याचे ऐकू नये? पाणी, र� व प�वत्र आ�मा (वचन 6,8) येशूंचे परमे�री सा�ीदार आहेत.
*
“परमे�राची सा�”- योहान 5:36-37शी तुलना व योहान 8:18शी देखील. आप�याजवळ जो नवा करार आहे, �यात ही सा�
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आहे.
जो कोणी परमे�रा�या पुत्रावर भरं वसा ठे वतो, �या�या अं तःकरणातच एक सा� आहे. जो परमे�रावर भरं वसा ठे वत
*
11
नाही, �याला परमे�र लबाड ठरवतो, कारण �याने परमे�रा�या पुत्रा�वषयी �दले�या सा�ीवर �व�ास ठे वला नाही. सा� ही
*
*
12
आहे : परमे�राने आप�याला अनं त जीवन �दलेले आहे आ�ण हे जीवन �या�या पुत्राठायी आहे. �या�याजवळ पुत्र आहे,
*
13 *
तु�ही �या सवार्ंनी, परमे�रा�या
�या�याजवळ अनं त जीवन आहे आ�ण �या�याजवळ पुत्र नाही, �या�याठायी जीवनही नाही.
पुत्रा�या नां वावर �व�ास ठे वलेला आहे �या तु�हां ला, मी या गो�ी �ल�ह�या आहेत ते अशासाठ� क� तु�हां ला अनं त जीवन
14 *
ु ार (इ�छा)
येशूं�या सं बंधाने आप�याला असे धैयर् लाभलेले आहे, क� जर आपण �यां �या योजनेनस
�मळालेलेच आहे हे कळावे.
15
काही मा�गतले तर ते आपले ऐकतात. जर आप�याला ठाऊक आहे, क� जी काही आपली �वनं ती असते, ते ऐकतात तर
16 *
जर एखाद्याने आप�या
आप�याला हे देखील ठाऊक आहे, क� जे काही आपण मा�गतलेले आहे आप�याला �मळालेलेच आहे.
*
भावाला असा गु�हा करताना पा�हले, �याचा पिरणाम मरण नाहीये तर �याने प्राथर्ना करावी आ�ण प्रभु �याला जीवन देईल. पण
असा अपराध देखील आहे, जो थेट मरणापयर्ंत नेतो, �या�वषयी मी �हणत नाही क� अशा प्रकारचा अपराध करणा�याकरता प्राथर्ना
184
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आहे. खरोखर आपण �हणू शकतो क� सं पूणर् बायबल, परमे�राने �ख्र�तां �वषयी �दलेली सा�च आहे.
*
5:10 जे�हा आपण येशूंचा �वीकार करतो ते�हा आपले अं तःकरण गं भीर होते आ�ण गां भीयार्ने �वीकार करते, क� येशूं�वषयी
�ल�हलेले सवर् स�य व केवळ स�यच आहे. �प्रयां नो हे ‘गां भीयार्ने �वीकारणे’ केवळ परमे�रा�या आ��या�या साहा�यानेच होते.
*
“लबाड”- 1:10. परमे�राने जे �हटले �यावर �व�ास न करणे �हणजे परमे�राचा अनादर व अपमान करणे होय.
*
5:11 “अनं त जीवन”- योहान 3:16,36; 6:47; 17:2.
*
“�या�या पुत्राठायी”- वचन 20; 1:2; योहान 11:25-26; 14:6; कल 3:4.
*
5:12 “अनं त जीवन”- आं तिरक जीवन केवळ आ�ण केवळ ‘एक मनु�य’ अथार्त येशूंठायीच आहे. जर आप�याजवळ येशू नाहीत
तर आपण आं तिरक री�तने मेलेले आहोत (इ�फ 4:18), आ�ण इतर कोण�याही मागार्ने �कंवा �य��तद्वारे आपण ते आं तिरक जीवन
परमे�रातफेर् �मळवू शकत नाही. (योहान 3:36). जर आपण ‘�या �वशेष मनु�याचा’ आ�ण ‘उगम�थानाचा’ नकार केला, अ�वीकार
केला, तर कशा प्रकारे आपण आं तिरक जीवन �मळव�याची अपे�ा सुद्धा करावी?
*
5:13 प्रभू ची इ�छा ही नाहीये क� �ख्र�तां �या उद्धारा�वषयीची लोकां नी शं का करावी, �यां �याजवळ उद्धार आहे आ�ण �यां नी
भरं वसा ठे वावाच; याच एका कारणा�तव योहानाला प्रेरणा �मळाली क� �याने हे पत्र �लहावे. �व�ासी कसे मा�य करू शकतात क�
�यां नी उद्धार �मळवलेला आहेच? योहान कोणती �च�हे ं दाखवतो? : उद्धाराची पुरेपूर खात्री बायबलम�ये परमे�रा�या सा�ीवर
�व�ास के�याने (9,11) ,प�वत्र आ��या�या आं तिरक सा�ीने (वचन 10; 3:24), अपराधां �या �मे�या प्र�त�ेवर �व�ास ठे व�याने
(1:7-9), परमे�राप्रत आ�ापालना�या प्रमाणाद्वारे (2:5; 5:2), यो�य व �या�य जीवना�या प्रमाणावर (2:29; 3:6,10), आप�या
जीवनात असले�या प्रेमा�या फळां �या प्रमाणाद्वारे (3:14,18,19; 4:12). योहान स�याचे कथन पुढे मां डतो �यामुळे �व�ासींना
आ�ासन �मळते (4:15; 5:1). उद्धाराचे सं पूणर् आ�ासन व हमी तीन बाबींवर अवलं बून आहेत:1 लेखी (�ल�हले गेलेले) बायबल व
- �व�ासींनी घेतलेला आं तिरक अनुभव 2�यां चे बा� जीवन - वतर्णूक - �यवहार 3 आ�ण सरतेशेवटी प्रेम.
*
5:14-15 येशूं�या �श�यां जवळ अनं त जीवन अस�यामुळे ते परमे�राशी सहभा�गता कर�याचे धैयर् (�हं मत) करू शकतात (तुलना
रोम 5:2; इ�फ 2:18; 3:12; इब्री 4:16; 10:19-22). आपला भरं वसा असा आहे क� परमे�र �यां �या �वनं �यां ची उ�रे देतो, �या
ु ार आहेत. आप�या इ�छे ने काही मागणे ही वेगळ� गो� आहे. अशा प्राथर्ने�या उ�राची अपे�ा केली जाऊ नये.
�या�या इ�छे नस
म� 6:10ही प्र�येका�या अं तःकरणाची कामना असावी, परं त ु प्रभुला काय हवे, �याची इ�छा काय आहे, हे सवर् बायबल
आप�याला �शकवते. जर परमे�रा�या वचनां ची, ‘बायबलची’ आप�याला जाण नाही, �ान नाही तर आप�याला परमे�वराची
इ�छा कळू शकणार नाहीच मुळ�.
*
5:16 जे लोक दु�ाईत आहेत, �यां �यासाठ� आपण प्राथर्ना करावयास हवी. तुलना याकोब 5:16.
*
“मरण नाहीये”- काही गु�हे मरण का बरे आणत नाहीत? कारण परमे�र ते �मा करतो आ�ण तो गु�हा मा�य केला तर �याची
पू णर्पणे �मा �मळे ल (1:9). असे कोणते अपराध आहेत जे मनु�याला थेट मरणापयर्ंत घेऊन जातात? योहान �या�वषयी आप�याला
काहीही सां गत नाही �हणू न आपण अं दाज लावू नये, �कंवा यो�य कारण सां गू शकत नाही. कदा�चत, एक असा अपराध, जो प्रभु
�मा करणार नाही, असा अथर् होऊ शकतो. पाहा - म� 12:31-32; इब्री 2:3; 6:4-6; 10:26-31; 12:25 जे लोक जाणू नबुजून
�ख्र�तां चा �याग करतात, �यां ची वातार् �यागतात आ�ण परमे�राला कोणतीही सं धीच देत नाहीत क� �याने, �यां ना �मा करावी.
योहान असे �हणत नाहीये क� �व�ासी असे काही करू शकतात. खरे पा�ह�यास 3:6,9हेच �शकवते क� ते असे काही करू
शकतच नाहीत.
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केली जावी.
प्र�येक प्रकारची दु�ाई, अपराध आहे!असा गु�हा सुद्धा आहे �याचा दं ड मरण नाहीये . आप�याला ठाऊक आहे
*
क� जो परमे�रापासू न ज�मलेला आहे, तो अपराध करणे कायम ठे वत नाही , परं त ु तो जो परमे�रापासू न ज�मला आहे, अपराध
*
19
*
कर�यापासू न �वतःला राखतो, आ�ण अशा मनु�याला सैतान �पशर् देखील करू शकत नाही. आप�याला ठाऊक आहे क�
20
आपण परमे�राचे आहोत आ�ण सवर् जग �या दु�ा�या तावडीत आहे. आप�याला ठाऊक आहे, क ◌ी परमे�राचा पुत्र, येशू
*
येऊन चुकला आहे (आलेले), आ�ण परमे�राने आप�याला अशी बु�द्ध (समज) �दलेली आहे जेणक
े रून आपण येशू जे स�य
*
*
आहेत �यां ना �वीकारावे . �यां चा पुत्र येशू �ख्र�त जे स�य आहेत, आपण �यां �याठायीच आहोत. येशू स�य परमे�र आ�ण अनं त
21
*
जीवन आहेत. लहान बाळां नो, �वतःला मू तीर्पासू न वाचवा. होय, असेच होवो.
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*

5:17 "असा गु�हा.....मरण नाहीये” -पाहा 3:4. हे स�य आहे �हणू न आपण आणखी अ�धक अपराध कर�याकरता प्रेिरत होऊ नये
आ�ण या स�याने आप�याला तसे करावयाची प्रेरणा देऊ नये, आपला कल �या �दशेने वळता कामा नये. पण, �यामुळे ही आशा
खात्रीपू वर्क �मळते क� समजा ,जर असा गु�हा घडलाच तरीही आप�याला �मा �मळू शकते.
*
5:18 “अपराध करणे...ठे वत नाही”- 3:6. या वचनाचे अनेक अनुवादक असा �व�ास करतात क� 'जो परमे�रापासू न ज�मलेला
आहे.' हा इशारा कोण�याही �व�ासीकडचा आहे, आ�ण 'जो परमे�रापासू न ज�मला आहे' हा येशूंकडे केलेला सं केत आहे. येशूंचा
ज�म कु मारी मरीयेद्वारे झाला होता. (म� 1:21; लू क 1:35; गल 4:4). येशूंचे मरणानं तर झालेले पुनरू�थान (पु�हा �जवं त उठणे)
एका ज�मासारखेच होते (प्रे�ष 13:33; इब्री 1:5), आ�ण अनं तकाळापासू न येशूंचे जे जीवन होते ते परमे�रापासू नच होते (योहान
5:26).
*
“�पशर् देखील”- �हणजे �ख्र�त. आ�ण �हणू न सैतानाचा हात येशूं�या �व�ासीवर असू च शकत नाही. येशू �या�या आत आहेत,
येशू सैतानापे�ा �कतीतरी पटीने अ�धक बलवान आहेत (4:4; योहान 10:28; रोम 5:9-10).
*
5:19 “ठाऊक”- या पत्राद्वारे पाहा क� योहानानुसार, एका �व�ासीला काय काय ठाऊक आहे - 2:5,20; 3:2,5,14,16,19,24;
ु े हे जग दु�ाईने
4:16; 5:13,15,18,20. “दु�ा�या” पाहा योहान 14:30; 2 किरं 4:4; इ�फ 2:2; 2 तीम 2:26. याच सवर् कारणां मळ
ओतप्रोत झालेले आहे.
5:20 “ठाऊक आहे, क�”- तुलना लू क 24:45; 1 किरं 2:12,16.
*
“स�य”- हा श�द येशूंकरता आहे. �फ�ल 2:6; लू क 11:25.येशू अनं त जीवन देखील आहेत (वचन 11; योहान 11:25; 14:6).
केवळ परमे�रासाठ�च असे �हणता येते क� तो अनं तकाळासाठ� आहे.
*
“�वीकारावे”- म� 11:27.हीच केवळ एकमेव पद्धत आहे, मागर् आहे, परमे�राचे स�य �ान �मळव�याचे.
*
“�यां �याठायीच”- योहान 17:21-23; 1 किरं 12:12-13; इ�फ 1:3-4.जग दु�ाठायी (सैताना�या तावडीत) आहे, �व�ासी
�ख्र�तां ठायी आहे.
*
5:21 “मू तीर्पासू न”- योहानाने स�य परमे�रा�वषयी सां �गतलेले आहे. �हणू न �या�या डो�यात, खोट्या ई�रां �वषयीचा �वचार
आला. मनु�य, ‘�या कोणाची’ आराधना करतो, सेवा करतो, परं त ु ‘जो कोणी’ जर स�य परमे�र नसेल, तर ती मू तीर्पूजाच आहे
आ�ण तो कोणीतरी ‘मू �तर्’ आहे. एखादी मू �तर्, एखाद्या भौ�तक व�तुने तयार केलेली (घडवली) असू शकते; �कंवा परमे�र कसा
आहे या�वषयीची ती एक खोटी क�पना, खोटा �वचारही असू शकतो. �प्रयां नो शेवटी सारां श हाच आहे, क� आपण जे �ख्र�तां चे
�व�ासी आहोत, �या प्र�येकाने �वतःला कोण�याही प्रकार�या मू तीर्पूजेपासू न राखावे (सावध असावे).
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