1 IOAN

EPISTOLA ÎNTÂI A LUI IOAN
Cuvântul
vieţii

1

Ce* era de la început, ce am
auzit, ce** am văzut cu ochii
1 *Ioan 1.1.
**Ioan 1.14.
noştri, ce am contemplat şi ce†
2 Pet. 1.16.
au pipăit mâinile noastre, cu
Cap. 4.14.
†Lc. 24.39.
2 privire la Cuvântul vieţii (şi
Ioan 20.27.
viaţa* s-a arătat**; şi noi am
2 *Ioan 1.4;
11.25; 14.6.
văzut, şi† mărturisim, şi†† vă
**Rom.16.26.
vestim viaţa eternă, care*† era la
1 Tim. 3.16.
Cap. 3.5.
3 Tatăl şi ni s-a arătat); ce* am
†Ioan 21.24.
văzut şi am auzit vă vestima şib
Fap. 2.32.
vouă, ca şi voi să aveţi comuni††Cap. 5.20.
*†Ioan 1.1,2.
une cu noi; şi comuniunea**
3 *Fap. 4.20.
noastră este în adevăr cu Tatăl şi
**Ioan 17.21.
1 Cor. 1.9.
4 cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi văb
4 *Ioan 15.11;
scriem aceste lucruri, ca bucuria*
16.24.
2 Ioan 12.
voastrăc să fie deplină.
Dumnezeu 5
Şi acesta este mesajuld* pe care
este lumină
l-am auzit de la El şi pe care
5 *Cap. 3.11.
vi-l vestim, că Dumnezeu** este
**Ioan 1.9;
8.12; 9.5;
lumină şi în El nu este nicidecume
12.35,36.
întuneric.
6 *2 Cor. 6.14. 6
Dacă* zicemf că avem comuCap. 2.4.
niune cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu practicăm
adevărul.
Dar, dacă umblăm în lumină,
7 *1 Cor. 6.11. 7
Ef. 1.7.
după
cum El este în lumină, avem
Ev. 9.14.
comuniune unii cu alţii şi sân1 Pet. 1.19.
Cap. 2.2.
gele* lui Isus Hristosb, Fiul Său,
Apoc. 1.5.
ne curăţeşte de orice păcatg.
8 *1 Împ. 8.46. 8
Dacă* zicemf că nu avem pă2 Cr. 6.36.
cat, ne amăgim pe noi înşine şi**
Iov 9.2;15.14;
25.4. Pr. 20.9.
adevărul nu este în noi.
Ecl. 7.20.
9
Dacă* ne mărturisim păcatele,
Iac. 3.2.
**Cap. 2.4.
El este credincios şi drept ca să
9 *Ps. 32.5.
ne ierte păcatele şi să** ne curăPr. 28.13.
**Ps. 5.12.
ţească de orice nedreptateh.
10
Dacă zicemf că nu am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.
Copilaşii mei, acestea vi le
1 *Rom. 8.34. 2
1 Tim. 2.5.
scriu,
ca să nu păcătuiţi; şi, dacă
Ev. 7.25; 9.24
cineva a păcătuit, avem* la Tatăl

un Mijlocitori, pe Isus Hristos, Cel 2 *Rom. 3.25.
2 Cor. 5.19.
2 drept; şi El este* ispăşire pentru
Cap.1.7;4.10.
**Ioan 1.29;
păcatele noastre; dar nu numai
4.42;
pentru ale noastre, ci** şi pentru
11.51,52.
Cap. 4.14.
ale lumii întregi.
3
Şi prin aceasta ştim că-L cu- Ţinerea
noaştemj, dacă ţinem poruncile poruncilor
4 Lui. Cine* zice: „Îl cunosc!“ şi 4 *Cap. 1.6;
4.20.
nu ţine poruncile Lui este** un
**Cap. 1.8.
mincinos şi adevărul nu este în
5 el; dar oricine* păzeştek Cuvân- 5 *Ioan 14.21;
14.23.
tul Său, în el** dragostea lui
**Cap. 4.12.
Dumnezeu este cu adevărat îm†Cap. 4.13.
plinită. Prin† aceasta cunoaştem
6 că suntem în El. Cine* zice că 6 *Ioan 15.4,5.
**Mt. 11.29.
rămâne în El este dator şi el
Ioan 13.15.
b
însuşi să umble** aşa cum a
1 Pet. 2.21.
umblat El.
7
Preaiubiţilorl, vă scriu nu* o Dragostea
poruncă nouă, ci o poruncă veche, frăţească
pe care** aţi avut-o de la început. 7 *2 Ioan 5.
**Cap. 3.11.
Porunca cea veche este Cuvântul
8 *Ioan 13.34;
8 pe care l-aţi auzitm. Din nou vă
15.12.
**Rom.13.12
scriu o poruncă* nouă, ceea ce
Ef. 5.8.
este adevărat în El şi în voi; pen1 Tes. 5.5,8.
tru că** întunericul se duce şi
†Ioan 1.9;
8.12.
lumina† cea adevărată deja stră9 luceşte. Cine* zice că este în lu- 9 *1 Cor. 13.2.
2 Pet. 1.9.
mină şi îl urăşte pe fratele său,
Cap. 3.14,15
10 este până acum în întuneric. Cine 10 *2 Pet. 1.10.
îl iubeşte pe fratele său rămâne
în lumină şi în el* nu este prilej
11 de poticnire. Dar cine îl urăşte pe 11 *Ioan 12.35.
fratele său este în întuneric şi
umblă* în întuneric şi nu ştie
unde merge, pentru că întunericul
i-a orbit ochii.
Vârste
12
Vă scriu, copilaşilor, pentru că
păcatele* vă sunt iertate pentrun spirituale
Numele Lui.
12 *Lc. 24.47.
13
Vă scriu, părinţilor, pentru că
Fap. 4.12;
10.43; 13.38.
L-aţi cunoscuto pe Cel care este
Cap. 1.7.
de la* început. Vă scriu, tinerilor, 13 *Cap. 1.1.

a Sau „vă aducem la cunoştinţă“ b Unele ms. omit c Unele ms. „noastră“ d Unele ms. „promisiunea“
e Sau „deloc“
f Lit. „Dacă am zice“
g Sau „de tot păcatul“
h Sau „de toată nedreptatea“
i Apărător, Mângâietor (vezi Ioan 14) j L-am cunoscut şi continuăm să-L cunoaştem k Sau „va
păzi“ l Unele ms. „Fraţilor“ m Unele ms. ad. „de la început“ n Lit. „prin“ o Aţi cunoscut şi

continuaţi să cunoaşteţi
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pentru că l-aţi învinsa pe cel rău.
V-am scrisb, copilaşilorc, pentru
că L-aţi cunoscut pe Tatăl.
14
V-am scris, părinţilor, pentru
14 *Ef. 6.10.
că L-aţi cunoscutd pe Cel care
este de la început.
V-am scris, tinerilor, pentru
că sunteţi* tari, şi Cuvântul lui
Dumnezeu rămâne în voi, şi l-aţi
învinsa pe cel rău.
Nu* iubiţi lumea, nici cele
Nu iubiţi 15
lumea
din lume. Dacă** iubeşte cineva
lumea, dragostea Tatălui nu este
15 *Rom. 12.2.
**Mt. 6.24. 16 în el. Pentru că tot ce este în
Gal. 1.10.
lume: pofta cărnii şi pofta ochilor*
Iac. 4.4.
16 *Ecl. 5.11.
şi trufia vieţii, nu sunt din Tatăl,
17
ci sunt din lume. Şi lumea* trece,
17 *1 Cor. 7.31
Iac. 1.10;
şi pofta ei, dar cine face voia
4.14.
lui Dumnezeu rămâne pentru eter1 Pet. 1.24.
nitate.
Antihriştii 18
Copilaşilorc*, este** ceasul
din urmă şi, după cum aţi auzit
18 *Ioan 21.5.
că
vine Antihriste†, chiar acum††
**Ev. 1.2.
†2 Tes. 2.3.
s-au ridicat mulţi antihrişti; de
2 Pet. 2.1.
aici*† cunoaştem că este ceasul
Cap. 4.3.
††Mt.24.5,24 19 din urmă. Dintre* noi au ieşit, dar
2 Ioan 7.
nu erau dintre noi; pentru că,
*†1 Tim. 4.1
dacă** ar fi fost dintre noi, ar
2 Tim. 3.1.
19 *Deut. 13.13
fi
rămas cu noi; ci ca† să se
Ps. 41.9.
arate
că nu toţi sunt dintre noi.
Fap. 20.30.
**Mt. 24.22. 20 Dar voi* aveţi ungerea de la**
Ioan 6.37;
21 Cel Sfânt şi ştiţi† toate. V-am
10.28,29.
2 Tim. 2.19.
scris nu pentru că nu ştiţi ade†1Cor.11.19
vărul, ci pentru că îl ştiţi şi
20 *2 Cor. 1.21
Ev. 1.9.
pentru că nici o minciună nu este
**Mc. 1.24.
22
din adevăr. Cine* este mincinosul,
Fap. 3.14.
†Ioan10.4,5;
dacă nu cel care tăgăduieşte că
14.26; 16.13
Isus este Hristosul? Acesta este
22 *Cap. 4.3.
2 Ioan 7.
Antihristul: cel care tăgăduieşte
pe Tatăl şi pe Fiul. Oricinef* Îl
23
23 *Ioan 15.23.
tăgăduieşte pe Fiul nu Îl are
2 Ioan 9.
**Ioan 14.7;
nici pe Tatăl. Cine** Îl mărturi14.9,10.
seşte pe Fiul Îl are şi pe Tatălg.
Cap. 4.15.
24 Cât despre voih, ce* aţi auzit de
24 *2 Ioan 6.
la început să rămână în voi.

Dacă va rămâne în voi ce aţi 24 **Ioan 14.23
Cap. 1.3.
auzit de la început, veţi** rămâne
25 şi voi în Fiul şi în Tatăl. Şi* 25 *Ioan 17.3.
Cap. 1.2;
aceasta este promisiunea pe care
5.11.
26 El ne-a dat-oi: viaţa eternă. V-am
3.7.
scris acestea despre* cei care vă 26 *Cap.
2 Ioan 7.
27 abat. Şi, cât despre voi, ungerea* 27 *Vers. 20.
**Ier. 31.33;
pe care aţi primit-o de la El
31.34.
Ev. 8.10,11.
rămâne în voi şi nu aveţi** nevo†Ioan 14.26;
ie să vă înveţe cineva; ci, după
16.13.
cum aceeaşi ungerej vă† învaţă
despre toate, şi este adevărată
şi nu este o minciună şi, după
cum v-a învăţat ea, veţi rămânek
în El.
28
Şi acum, copilaşilorl, rămâneţi Copiii lui
în El, ca, dacăm* Se va arăta El, Dumnezeu
noi să** avem îndrăzneală şi să
28 *Cap. 3.2.
nu fim daţi de ruşine dinaintea
**Cap. 4.17.
Lui la venirea Sa.
29
Dacă* ştiţi că El este drept, 29 *Fap. 14.22.
**Cap.3.7,10
să cunoaşteţin că oricine** prac1.12.
tică dreptatea este născut din El. 1 *Ioan
**Ioan15.18;
o
16.3;
(3) Vedeţi ce dragoste ne-a dă- 15.19;
17.25.
ruit Tatăl: să* fim numiţi copii 2 *Is. 56.5.
ai lui Dumnezeu; şi suntemp.
Rom. 8.15.
Gal. 3.26;
De aceea** nu ne cunoaşte lumea,
4.6. Cap.5.1.
pentru că nu L-a cunoscut pe
**Rom.8.18.
2 Cor. 4.17.
2 El. Preaiubiţilor, acum* suntem
†Rom. 8.29.
copii ai lui Dumnezeu şi ce vom
1 Cor. 15.49.
Filip. 3.21.
fi nu s-a arătat încă**; qştim
Col. 3.4.
că, dacă Se va arăta El, vom†
2 Pet. 1.4.
††Iov 19.26.
fi asemenea Lui, pentru că-L††
Ps. 16.11.
3 vom vedea cum este. Şi oricine*
Mt. 5.8.
1 Cor. 13.12.
are speranţa aceasta în El r
Cor. 5.7.
se curăţeşte, după cum El este 3 2*Cap.
4.17.
4 *Rom. 4.15.
curat.
5.17.
4
Oricine practică păcatul prac- 5 Cap.
*Cap. 1.2.
**Is. 53.5,6;
tică şi nelegiuirea*; şi păcatul
53.11.
5 este nelegiuire. Şi ştiţi că* El S-a
1 Tim. 1.15.
arătat ca să** înlăture păcatele
Ev. 1.3; 9.26
†2 Cor. 5.21.
noastres; şi în El† nu este păcat.
Ev. 4.15;
6 Oricine rămâne în El nu păcă9.14.
Pet. 2.24.
tuieşte; oricine* păcătuieşte nu 6 1*Cap.2.4;4.8
t
L-a văzut, nici nu L-a cunoscut .
3 Ioan 11.

a Aţi învins şi continuaţi să învingeţi b Unele ms. „Vă scriu“ c Nu în sensul unei adresări intime, ci al
vârstei d Aţi cunoscut şi continuaţi să cunoaşteţi e Unele ms. „Antihristul“ f Lit. „Oricine care“; valabil
în întreaga epistolă g Unele ms. omit „Cine Îl mărturiseşte pe Fiul Îl are şi pe Tatăl“ h Unele ms. ad.
„deci“ i Lit. „ne-a promis-o“ j Unele ms. „ungerea Lui“ k Unele ms. „rămâneţi“ l Unele ms. omit „veţi
rămâne în El. Şi acum, copilaşilor“ m Unele ms. „atunci când“ n Unele ms. ad. „şi“ o Lit. „Ştiţi“
p Unele ms. omit „şi suntem“ q Unele ms. ad. „dar“ r Cel care urmează să Se arate s Unele ms. omit
„noastre“ t Şi continuă să nu-L vadă şi să nu-L cunoască
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Copilaşilor, nimeni* să nu vă
amăgească! Cine** practică drep7 *Cap. 2.26.
tatea este drept, după cum El
**Ezec.18.9.
8
Însuşi
este drept. Cine* practică
Rom. 2.13.
Cap. 2.29.
păcatul este de laa diavolul; pentru
8 *Mt. 13.38.
că diavolul păcătuieşte de la
Ioan 8.44.
**Gen. 3.15.
început. Pentru aceasta S-a arătat
Lc. 10.18.
Fiul lui Dumnezeu, ca** să nimiIoan 16.11.
Ev. 2.14.
9 cească lucrările diavolului. Orici9 *Cap. 5.18.
ne* este născut din Dumnezeu nu
**1 Pet. 1.23.
practică păcatul, pentru că sămânţa** Lui rămâne în el; şi nu
poate păcătui, pentru că este năs10 cut din Dumnezeu. În aceasta sunt
10 *Cap. 2.29.
arătaţi copiii lui Dumnezeu şi co**Cap. 4.8.
piii diavolului. Oricine* nu practică dreptatea nu este din Dumnezeu, nici** cine nu-l iubeşte pe
11 *Cap. 1.5;
11
fratele său. Pentru că acesta* este
2.7.
**Ioan 13.34;
mesajul pe care l-aţi auzit de la
15.12.
început, să** ne iubim unii pe
Cap. 4.7,21.
2 Ioan 5.
12 alţii: nu după cum era Cain*, de la
12 *Gen. 4.5,8.
cel rău, şi l-a ucis pe fratele său.
Ev. 11.4.
Iuda 11.
Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că
lucrările lui erau rele, iar ale fratelui său, drepte.
Iubirea 13
Nu vă miraţi, fraţilorb, dacă
cu fapta
14 vă* urăşte lumea. Noi* ştim că am
13 *Ioan 15.18;
trecut din moarte la viaţă, pentru
15.19; 17.14.
că îi iubim pe fraţi. Cine** nu
2 Tim. 3.12.
14 *Cap. 2.10.
îl iubeşte pe fratelec rămâne în
**Cap.2.9,11.
15 *Mt. 5.21,22. 15 moarte. Oricine* îl urăşte pe fraCap. 4.20.
tele său este un ucigaş; şi ştiţi că
**Gal. 5.21.
nici
un ucigaş** nu are viaţă eterApoc. 21.8.
nă rămânând în el.
16 *Ioan 3.16;
16
Prin aceasta am cunoscutd*
15.13.
Rom. 5.8.
dragostea, pentru că El Şi-a dat
Ef. 5.2,25.
viaţa pentru noi; şi noi suntem
Cap. 4.9,11.
datori să ne dăm viaţae pentru
f
17 *Deut. 15.7. 17 fraţi. Dar cine* are bunurile lumii
şi îl vede pe fratele său având neLc. 3.11.
**Cap. 4.20.
voie şi îşi închide inima faţă de
el, cum rămâne** în el dragostea
18 *Ezec. 33.31.
lui Dumnezeu?
Rom. 12.9.
18
Copilaşilorg, să* nu iubim cu
Ef. 4.15.
Iac. 2.15,16.
cuvântul, nici cu limba, ci în faptă
1 Pet. 1.22.
19
şi în adevăr. Şih prin aceasta vom
19 *Ioan 18.37.
Cap. 1.8.
cunoaştei că* suntem din adevăr
Copiii
diavolului

7
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şi ne vom asigura inimile înaintea 20 *1 Cor. 4.4.
21 *Iov 22.26.
20 Lui că, dacă* ne condamnă inima
Ev. 10.22.
Cap. 2.28;
noastră, Dumnezeu este mai mare
4.17.
decât inima noastră şi cunoaşte 22 *Ps. 34.17;
145.18,19.
21 toate. Preaiubiţilor, dacă* inima
Pr. 15.29.
noastră nu ne condamnă, avem înIer. 29.12.
Mt.7.8;21.22
22 drăzneală la Dumnezeu; şi orice*
Mc. 11.24.
cerem primim de la El, pentru
Ioan 14.13;
15.7; 16.23.
că ţinem poruncile Lui şi** practiIac. 5.16.
căm cele plăcute înaintea Lui.
Cap. 5.14.
23 Şi* aceasta este porunca Lui:
**Ioan 8.29;
să credem în Numele Fiului Său 23 9.31.
*Ioan 6.29;
Isus Hristos şi să** ne iubim unii
17.3.
**Mt. 22.39.
pe alţii, după cum† ne-a datj poEf. 5.2.
24 runcă. Şi cine* ţine poruncile Lui
1 Tes. 4.9.
1 Pet. 4.8.
rămâne în El, şi El în el**. Şi†
†Cap.2.8,10.
prin aceasta cunoaştem că El 24 *Ioan 14.23;
15.10.
rămâne în noi, prin Duhul pe care
**Ioan 17.23
ni L-a dat.
†Rom. 8.9.
4 Preaiubiţilor, nu* credeţi orice Falşii profeţi
duh, ci** încercaţi duhurile dacă 1 *Ier. 29.8.
Mt. 24.4.
sunt din Dumnezeu; pentru că
**1Cor.14.29
mulţi† falşi profeţi au ieşitk în lume.
1 Tes. 5.21.
Apoc. 2.2.
2 Prin aceasta cunoaşteţi Duhul lui
†Mt. 24.5,24
Dumnezeu: orice* duh care Îl mărFap. 20.30.
turiseşte pe Isus Hristos venit în
1 Tim. 4.1.
2 Pet. 2.1.
3 carne este din Dumnezeu; şi orice*
Cap. 2.18.
duh care nu Îl mărturiseşte pe Isus
2 Ioan 7.
Cor. 12.3.
Hristos venit în carnel nu este din 2 *1
Cap. 5.1.
Dumnezeu: şi acesta este duhul lui 3 *Cap. 2.22.
**2 Tes. 2.7.
Antihrist, despre care aţi auzit că
vine, şi acum** este deja în lume.
4 Voi* sunteţi din Dumnezeu, copi- 4 *Cap. 5.4.
**Ioan12.31;
laşilor, şi mle-aţi învins, pentru că
14.30; 16.11.
1 Cor. 2.12.
Cel** care este în voi este mai mare
Ef. 2.2; 6.12.
5 decât cel care este în lume. Ei* sunt 5 *Ioan 3.31.
**Ioan15.19;
din lume; pentru aceasta vorbesc ei
17.14.
ca din lume şi lumea** îi ascultă.
6 Noi suntem din Dumnezeu; cine* 6 *Ioan 8.47;
10.27.
Îl cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă;
1 Cor. 14.37.
cine nu este din Dumnezeu nu ne
2 Cor. 10.7.
**Is. 8.20.
ascultă. Prin aceasta cunoaştem duIoan 14.17.
hul** adevărului şi duhul rătăcirii.
Preaiubiţilor, să ne iubim unii Dumnezeu
7
pe alţii, pentru că dragostea este este dragoste
din Dumnezeu. Şi oricine iubeşte
este născut din Dumnezeu şi Îl cu8 noaşte pe Dumnezeu. Cine nu iu-

a Lit. „din“ b Unele ms. „fraţii mei“ c Unele ms. omit „pe fratele“ d Am cunoscut şi continuăm să cunoaştem
e Lit. „vieţile“, „sufletele“ f Necesare vieţii g Unele ms. „Copilaşii mei“ h Unele ms. omit „Şi“ i Unele
ms. „cunoaştem“ j Unele ms. „a dat“ k Au ieşit şi continuă să iasă l Unele ms. omit „Hristos venit în
carne“; alte ms. „pe Isus Domnul venit în carne“; alte ms. omit „venit în carne“ m Duhurile
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8 *Cap. 2.4;
3.6.
9 *Ioan 3.16.
Rom. 5.8;
8.32.
Cap. 3.16.
**Cap. 5.11.
10 *Ioan 15.16.
Rom. 5.8,10.
Tit 3.4.
**Cap. 2.2.

11 *Mt. 18.33.
Ioan 15.12;
15.13.
12 *Ioan 1.18.
1 Tim. 6.16.
**Cap. 2.5.
13 *Ioan 14.20.
Cap. 3.24.

14 *Ioan 1.14.
Cap. 1.1,2.
**Ioan 3.17.
15 *Rom. 10.9.
Cap. 5.1,5.

17 *Iac. 2.13.
Cap. 2.28;
3.19,21.

18 *Cap. 3.3.

20 *Cap. 2.4;
3.17.

4:9
beşte nu* L-a cunoscut pe Dumpe fratele său, este un mincinos;
nezeu, pentru că Dumnezeu este
pentru că cine nu îl iubeşte pe
fratele său, pe care l-a văzute, cum
9 dragoste. În aceasta* a fost arătată
dragostea lui Dumnezeu faţă
poate să-L iubească pe Dumne- 21 *Mt. 22.37;
22.39.
de noi, că Dumnezeu L-a trimis în 21 zeu, pe care nu L-a văzutf? Şi
Ioan 13.34;
a
lume pe singurul Său Fiu, ca**
avem această poruncă* de la El,
15.12.
Cap. 3.23.
10 noi să trăim prin El. În aceasta
că cine-L iubeşte pe Dumnezeu
este dragostea, nu* pentru că noi
să-l iubească şi pe fratele său.
L-am iubit pe Dumnezeu, ci pen- (5) Oricine crede* că Isus** este Credinţa în
Fiul lui
tru că El ne-a iubit şi L-a trimis
Hristosul este născut† din Dum- Dumnezeu
pe Fiul Său ca ispăşire** pentru
nezeu; şi†† oricine Îl iubeşte pe Cel
păcatele noastre.
care a născut îl iubeşte şi pe cel 1 *Ioan 1.12.
11
Preaiubiţilor, dacă* aşa ne-a 2 născut din El. Prin aceasta cu**Cap.2.22;
2.23; 4.2.
noaştem că-i iubim pe copiii lui
iubit Dumnezeu, suntem datori
†Ioan 1.13.
să ne iubim şi noi unii pe alţii.
Dumnezeu, când Îl iubim pe Dum††Ioan 5.23
nezeu şi ţinem poruncile Lui.
12 Pe* Dumnezeu nimeni nu L-a vă3 *Ioan 14.15;
zut vreodată; dacă ne iubim unii 3 Pentru că* aceasta este dragostea
14.21,23;
15.10.
pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi
luig Dumnezeu: să ţinemh porun2 Ioan 6.
şi dragostea** Lui este împlinită
cile Lui. Şi** poruncile Lui nu
**Mica 6.8.
Mt. 11.30.
13 în noi. Prin aceasta cunoaştem* 4 sunt grelei, pentru că tot* ce estej
4 *Ioan 16.33.
născut din Dumnezeu învinge lucă rămânem în El, şi El în noi,
Cap. 3.9;
4.4.
pentru că ne-a dat din Duhul Lui.
mea; şi aceasta este victoria care
a învins lumea: credinţa noastră.
14 Şi noi* am văzut şi mărturisim
că** Tatăl L-a trimis pe Fiul ca 5 Cine este cel care învinge lumea, 5 *1Cor.15.57
Cap. 4.15.
Mântuitor al lumii.
dacă nu cel* care crede că Isus
Cine* va mărturisi că Isus este
este Fiul lui Dumnezeu?
15
Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu 6
El este Cel care a venit prin* 6 *Ioan 19.34
rămâne în el, şi el în Dumnezeu.
apă şi sânge, Isus Hristosk; nu
înl apă numai, ci în apă şi sânge.
16 Şi noi am cunoscut şi am crezut
Şi Duhul* este Cel care mărtudragostea pe care o are Dumb
riseşte, pentru că Duhul este
nezeu faţă de noi. Dumnezeu
este dragoste; şi cine rămâne în 7 adevărul. Pentru că sunt trei care 7 *Ioan 14.17;
15.26;16.13.
dragoste rămâne în Dumnezeu, şi 8 mărturisescm: Duhul şi apa şi
1 Tim. 3.16.
sângele; şi cei trei sunt unan.
17 Dumnezeuc în el. În aceasta s-a
împlinit dragostea cu noi, ca* să 9 Dacă primim mărturia* oameni- 9 *Ioan 8.17;
8.18.
avem îndrăzneală în ziua judelor, mărturia lui Dumnezeu este
**Mt. 3.16;
3.17; 17.5.
căţii, pentru că, aşa cum este
mai mare. Pentru că** aceasta
El, aşa suntem şi noi în lumea
este mărturia lui Dumnezeu, pe
care a mărturisit-oo despre Fiul
18 aceasta. În dragoste nu este frică,
ci dragostea desăvârşită alungă 10 Său. Cine* crede în Fiul lui 10 *Rom. 8.16.
frica; pentru că* frica poartă cu
Dumnezeu are mărturia în sine
Gal. 4.6.
**Ioan 3.33;
ea chinul şi cine se teme nu
însuşi; cine nu-L crede pe Dum5.38.
d
19 este împlinit în dragoste. Noi Îl
nezeu L-a** făcut mincinos,
iubim, pentru că El ne-a iubit
pentru că nu a crezut în mărturia
întâi.
pe care a mărturisit-o DumneDacă* zice cineva: „Eu Îl iu- 11 zeu despre Fiul Său. Şi* aceasta
20
11 *Cap. 2.25.
besc pe Dumnezeu“, şi îl urăşte
este mărturia: că Dumnezeu ne-a

a Unic de acest fel

b Lit. „în“
c Unele ms. ad. „rămâne“
d Unele ms. omit „Îl“
e L-a văzut şi
f
g
h
continuă să-l vadă
Nu L-a văzut şi continuă să nu-L vadă
Sau „de“
Unele ms. „să împlinim“
i Apăsătoare, supărătoare j A fost şi este k Unele ms. „Isus Hristosul“ l În sensul de: „în puterea“
m Unele ms. târzii ad. „în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei sunt una; şi sunt trei care
mărturisesc pe pământ:“ n Cu aceeaşi mărturie, în acelaşi scop o Unele ms. „că El a mărturisit“
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1 IOAN
11 **Ioan 1.4.
Cap. 4.9.
12 *Ioan 3.36;
5.24.

dat viaţă eternă şi** această viaţă
12 este în Fiul Său. Cine* Îl are pe
Fiul are viaţa; cine nu Îl are pe
Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
13 *Ioan 20.31. 13
V-am scris acestea* vouăa,
**Cap. 1.1,2.
ca** să ştiţi că aveţi viaţă eternă,
vouă, care credeţi b în Numele
Fiului lui Dumnezeu.
Şi aceasta este îndrăzneala pe
Puterea 14
rugăciunii
care o avem la El, că, dacă*
cerem ceva după voia Lui, ne
14 *Cap. 3.22. 15 ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă
orice cerem, ştim că avem lucruc pe care le-am cerut de la El.
rile
16 *Iov 42.8.
Dacă îl vede cineva pe fratele
Iac. 5.14,15. 16
**Mt. 12.31;
său făptuindd un păcat care nu
12.32.
este spre moarte, să ceară, iar El
Mc. 3.29.
Lc. 12.10.
îi* va da viaţă, pentru cei care nu
Ev. 6.4,6;
păcătuiesc spre moarte. Este** un
10.26.

păcat spre moarte: despre acela
17 nu† spun să se roage. Orice* nedreptate este păcat; şi este un
păcat care nu este spre moarte.
18 Ştim că oricine* a fost născut din
Dumnezeu nu păcătuieşte, ci acela
care a fost născut din Dumnezeu
se** păzeşte el însuşi, şi cel rău
19 nu-l atinge. Ştim că suntem din
Dumnezeu şi lumea întreagă* zace
20 în cel rău. Şi ştim că Fiul lui
Dumnezeu a venit şi ne-a* dat
priceperee, ca să** Îl cunoaştem
pe Cel adevărat; şi noi suntem în
Cel adevărat, în Fiul Său, Isus
Hristos. El† este adevăratul Dumnezeu şi†† viaţă eternăf.
21
Copilaşilor, păziţi-vă* de
idoli! Aming.

5:21
16 †Ier. 7.16;
14.11.
Ioan 17.9.
17 *Cap. 3.4.
18 *1 Pet. 1.23.
Cap. 3.9.
**Iac. 1.27.

19 *Gal. 1.4.
20 *Lc. 24.45.
**Ioan 17.3.
†Is. 9.6;
44.6; 54.5.
Ioan 20.28.
Fap. 20.28.
Rom. 9.5.
1 Tim. 3.16.
Tit 2.13.
Ev. 1.8.
††Vers.11-13
21 *1 Cor.10.14

a Unele ms. ad. „care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu“ b Unele ms. „vouă, ca să ştiţi că aveţi viaţă
eternă şi ca să credeţi“ c Lit. „lucrurile cerute“ d Lit. „păcătuind“ e Sau „o inteligenţă“ f Unele ms.
„viaţa eternă“; alte ms. „viaţa cea eternă“ g Unele ms. omit „Amin“
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