
LETRA E PARË E GJONIT 

 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Mesia nuk u trupëzua.» (1) 

Ai që quhet «Fjala», ekzistonte qysh para krijimit, e megjithatë e dëgjuam, e pamë me sytë tanë, e 
shikuam dhe e prekëm me duart tona – Fjalën jetëprurëse. 2U shfaq vetë jeta, dhe ne e pamë. Ne jemi 
dëshmitarë për këtë dhe po ju tregojmë për jetën e përjetshme që ishte tek Ati dhe që na u zbulua 

neve. 3Atë që pamë e dëgjuam, po jua transmetojmë edhe juve. Dëshirojmë që të jeni të lidhur me ne dhe, 
nëpërmjet nesh, me Atin dhe me Birin e tij, Jezusin, Mesinë. 4Atëherë asgjë nuk do të na mungojë për 
gëzimin tonë, dhe për këtë arsye po ju drejtojmë këtë letër. 

 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Jemi pa mëkat» (2) 
5Lajmin që po jua transmetojmë, e solli Jezusi: Perëndia është dritë; në të nuk ka asnjë pikë errësire. 6Në 

qoftë se pohojmë që jemi të lidhur me Perëndinë dhe njëkohësisht jetojmë në errësirë, atëherë gënjejmë 
dhe tërë jeta jonë është e gënjeshtërt. 7Por, në qoftë se jetojmë në dritë, siç është në dritë edhe Perëndia, 
jemi të lidhur me njëri-tjetrin dhe gjaku  i Jezusit, Birit të tij, na mban të pastër nga çdo mëkat.♦ 
8Në qoftë se pohojmë se jemi pa mëkat,♦♦  mashtrojmë vetveten, dhe e vërteta nuk është në anën tonë. 
9Por në qoftë se i pranojmë mëkatet tona, Perëndia është besnik dhe i drejtë: do të na i falë ato dhe do të 
na pastrojë nga çdo faj. 10Por, në qoftë se pohojmë që nuk kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar, dhe 
fjala e tij nuk është ndër ne. 
_________ 
♦ Gjoni do të thotë se, në sajë të flijimit të Krishtit (gjakun e derdhur) të kryer njëherë e përgjithmonë, ne jemi sjellë në 
familjen e Perëndisë, me anë të së cilës mund të marrim faljen e përditshme për mëkatin (nëse e pranojmë), falë këtij 
statusi të ri si fëmijë të Perëndisë. 
♦♦ Pohimi i gnostikëve, të cilëve u drejtohen shtatë kundërshtimet e Gjonit. 
 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Sjellja morale është pa rëndësi» (3) 

Fëmijët e mi, po jua shkruaj këtë që të mos mëkatoni. Por, edhe në qoftë se ndokush mëkatoi, e kemi 
njërin që është pa mëkat, që ndërhyn për ne tek Ati: Jezusin, Mesinë. 2Meqenëse ai u flijua për ne për 
të na pajtuar me Perëndinë, mund të falen jo vetëm mëkatet tona, por edhe mëkatet e tërë botës. 3Në 

qoftë se e dëgjojmë Perëndinë, mund të jemi të sigurtë se e njohim. 4Kush pohon se e njeh, por nuk e 
dëgjon, është gënjeshtar, dhe e vërteta nuk banon tek ai. 5Por kush ndjek vullnetin e Perëndisë, tek ai 
dashuria e Perëndisë ia ka arritur qëllimit. Nga kjo e dimë se jemi të lidhur me të. 6Kush pohon se është 
vazhdimisht i lidhur me të, duhet të jetojë siç jetoi edhe Jezusi. 

 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Dashuria për bashkëbesimtarin është pa rëndësi». (4) 
7Miqtë e mi të dashur, nuk po ju shpall urdhërim të ri, por urdhërim të vjetër. Ky është lajmi që e dëgjuat 
që nga fillimi, dhe që e dini vetë. 8E megjithatë, ky është edhe urdhërim i ri, sepse e vërteta e tij u 
dëshmua te Mesia, që dha jetën për ne, dhe u dëshmua te ju, sepse errësira po kalon dhe tashmë po ndrit 
drita e vërtetë. 
9Kush pohon se jeton në dritë, por e urren bashkëbesimtarin e tij, mbetet në errësirë. 10Vetëm ai që e do 

bashkëbesimtarin e tij, jeton me të vërtetë në dritë. Në të nuk ka asgjë që ta bëjë të rrëzohet. 
11Përkundrazi, kush e urren bashkëbesimtarin e tij, jeton në errësirë dhe ka humbur rrugën, sepse 
errësira i ka verbuar sytë. 
12Fëmijët e mi, po ju shkruaj për t’ju kujtuar se mëkatet tuaja janë falur në bazë të flijimit të Mesisë. 13Po 
ju kujtoj, etër, se u njohët me Atë që ka ekzistuar para krijimit. Dhe ju të rinj, po ju kujtoj se e keni 
mundur Satanin. 
14Fëmijët e mi, po ju kujtoj se u njohët me Atin. Ju etër, po ju kujtoj se e njihni Atë që ka ekzistuar para 
krijimit. Dhe ju të rinj, po ju kujtoj se keni marrë fuqi, sepse te ju vepron fjala e Perëndisë, dhe e keni 

mundur Satanin. 
 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Dashuria për botën është me rëndësi». (5) 
15Nuk duhet ta doni botën dhe ato që i përkasin asaj. Kush e do botën, nuk ka vend në zemrën e tij për 
dashurinë e Atit. 16Çfarë ndodh, pra, në botë? Njerëzit nxiten nga dëshirat e tyre egoiste, shohin diçka e 
duan ta marrin; janë krenarë për pushtet dhe për pasuri. Të gjitha këto nuk vijnë nga Ati, por janë cilësi e 
botës. 17Bota dhe gjithçka që njerëzit dëshirojnë në të, do të kalojë. Përkundrazi, kush kryen vullnetin e 
Perëndisë, do të jetojë përgjithmonë. 

 
Mesia i rremë 
18Fëmijët e mi, ora e fundit filloi. Ju keni dëgjuar se do të vijë mesia i rremë. Në të vërtetë, tashmë erdhën 
shumë mesi të rremë. Nga kjo e dimë se ora e fundit filloi. 19Këta mesi të rremë ishin më parë të lidhur me 
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ne, por në të vërtetë nuk na takonin neve; përndryshe, do të kishin qëndruar me ne. Ata u larguan, dhe 
kështu provuan se askush prej tyre nuk i takonte rrethit tonë. 
20Ju të gjithë e njihni të vërtetën, sepse Mesia ju dha Shpirtin e tij. 21Po ju shkruaj jo sepse duhet të 
mësoni përsëri për të vërtetën, por sepse pikërisht e njihni dhe e keni të qartë se nga e vërteta nuk mund 
të dalë asnjë gënjeshtër. 

 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Jezusi ishte vetëm një guru gnostik». (6) 
22Kush është, pra, gënjeshtari dhe mesia i rremë? Cilido që pohon se Jezusi nuk është Mesia. Kush e 
pohon këtë, kundërshton edhe Birin, edhe Atin. 23Kush nuk do t’ia dijë për Birin, nuk ka asnjë lidhje me 
Atin. Por ai që dëshmon se i takon Birit, është i lidhur edhe me Atin. 24Prandaj kini kujdes që në zemrat 
tuaja të mbani lajmin që dëgjuat qysh në fillim. Në qoftë se ato që dëgjuat që nga fillimi, mbeten në zemrat 
tuaja, do të jeni vazhdimisht të lidhur me Atin. 25Pikërisht këtë na premtoi edhe Mesia: jetën e përjetshme. 
26Kaq ju shkrova lidhur me ata që kërkojnë t’ju mashtrojnë. 27Por Mesia ju dha Shpirtin e tij. Ky Shpirt 
mbetet te ju, dhe për këtë nuk keni nevojë për ndonjë mësues tjetër. Ai ju mëson vetë për gjithçka. Ajo që 
ai thotë, është e vërtetë dhe aspak e gënjeshtërt. Prandaj zbatoni atë që ju mëson Shpirti: rrini të lidhur 
me Mesinë. 
28Rrini të lidhur me të, fëmijët e mi! Atëherë do të jemi plot besim kur të shfaqet ai, dhe nuk do të duhet të 

kemi frikë se do të na dënojë kur të vijë. 29Ju e dini se Mesia nuk bëri kurrë ndonjë gjë të keqe. Nga kjo e 
dini, gjithashtu, se asnjë fëmijë i Perëndisë nuk vazhdon të bëjë keq. 
 

Fëmijët e Perëndisë 
Shikoni se sa shumë na deshi Ati. Dashuria e tij është aq e madhe, saqë na quan fëmijët e tij. Dhe ne 
jemi vërtet të tillë. Bota nuk na kupton, sepse nuk e njeh Perëndinë. 2Miqtë e mi të dashur, tashmë ne 
jemi fëmijë të Perëndisë. Se çfarë do të bëhemi, nuk është ende e dukshme. Por e dimë se kur të bëhet 

e dukshme, ne do të jemi të ngjashëm me Jezusin, sepse do ta shohim ashtu siç është ai në të vërtetë. 
3Kush e pret një gjë të tillë, largohet nga gjithçka që është në kundërshtim me karakterin e Perëndisë, siç 
bëri edhe Mesia. 
4Kush mëkaton, rebelohet kundër Perëndisë, sepse mëkati është rebelim kundër Perëndisë. 5Ju e dini se 
Mesia erdhi për të larguar mëkatet e njerëzve. Në atë nuk ka vend mëkati. 6Kush mbetet i lidhur me të, 
nuk mbetet në mëkat. Por kush vazhdon të mëkatojë, as nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur atë.♦ 
7Mos u mashtroni, fëmijët e mi. Kush sillet në pajtim me karakterin e Perëndisë, mund të qëndrojë para 
gjyqit të Perëndisë. 8Kush mbetet në mëkat, i përket djallit, sepse djalli mëkatoi qysh në fillim. Por Biri i 
njeriut erdhi në botë që t’i shkatërrojë veprat e djallit. 
9Kush është fëmijë i Perëndisë, nuk mbetet në mëkat, sepse tek ai vepron jeta e Perëndisë. Ai nuk mund 
të mbetet në mëkat, sepse Perëndia është Ati i tij. 10Por kush bën keq ose nuk e do bashkëbesimtarin e tij, 
nuk i takon Perëndisë. Nga kjo mund ta dalloni se kush është fëmijë i Perëndisë e kush është fëmijë i 
djallit. 
__________ 
♦ Gnostikët thoshnin: le të mëkatojmë deri në fund, në mënyrë që hiri të begatohet. Kjo ishte edhe parrulla e 

Rasputinit. Gjoni pohon se njerëz të tillë nuk janë besimtarë të vërtetë. 
 
Ta duam njëri-tjetrin 
11Lajmi që dëgjuat që nga fillimi, thotë që ta duam njëri-tjetrin. 12Të mos jemi si Kaini që u solidarizua me 
djallin dhe vrau të vëllanë. Pse e vrau? Sepse mirësia e jetës së vëllait nxori në dritë prishjen e jetës së tij. 
13Mos u çuditni, o vëllezër, në qoftë se bota ju urren. 14E dimë se e kemi kaluar kufirin nga vdekja në jetë. 
E dimë nga fakti se i duam bashkëbesimtarët tanë. Përkundrazi, kush nuk ka dashuri, mbetet në vdekje. 
15Kush e urren bashkëbesimtarin e tij, është vrasës. Ju e dini se asnjë vrasës nuk e ka në vete jetën e 
përjetshme. 16Mesia dha jetën për ne; nga kjo e dimë se ç’është dashuria. Prandaj edhe ne duhet të jemi të 

gatshëm ta japim jetën tonë për bashkëbesimtarët. 17Në qoftë se pasaniku e sheh bashkëbesimtarin e tij 
në nevojë dhe e ngushton zemrën e tij, si mund të pohojë se e do Perëndinë? 

 
Dashuria është pa frikë 
18Fëmijët e mi, dashuria jonë nuk duhet të përbëhet nga fjalë të bukura. Ajo duhet të jetë dashuri e 
vërtetë që tregohet me vepra. 19Nga kjo do të shihet se jetën tonë e cakton e vërteta e Perëndisë. Atëherë 
do të kemi ndërgjegje të pastër, 20edhe në qoftë se ndërgjegjja jonë na akuzon sepse dashuria jonë ende 

mbetet punë e pakryer, sepse duhet ta dimë se Perëndia është më i madh se ndërgjegjja jonë dhe se Ai 
merr parasysh gjithçka. 
21Miqtë e mi, derisa para Perëndisë mund të kemi siguri edhe kur na bren tepër shumë ndërgjegjja, aq më 
shumë siguri kemi kur ajo nuk na bren. 22Ne marrim nga Ai gjithçka që kërkojmë, sepse zbatojmë 
urdhërimet e tij dhe bëjmë atë që i pëlqen atij. 23Urdhërimi i tij është që të qëndrojmë besnikë ndaj Birit të 
tij, Jezusit, Mesisë, dhe ta duam njëri-tjetrin siç na urdhëroi ai. 24Kush e dëgjon Perëndinë, mbetet i 
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lidhur me Perëndinë dhe vetë Perëndia me të. Ne e dimë se Perëndia jeton në ne nga Shpirti që na ka 
dhënë vetë ai. 
 

Shpirti i vërtetë dhe shpirti i rremë 
Miqtë e mi të dashur, mos u besoni më të gjithë atyre që pohojnë se kanë Shpirtin e shenjtë. Vërini në 
provë për të parë nëse shpirti i tyre vjen nga Perëndia, sepse kjo botë është plot me profetë të rremë. 
2Shpirtin e Perëndisë mund ta njihni nga kjo shenjë: kush pranon se Jezusi, Mesia, u bë njeri i gjallë, 

e ka Shpirtin e Perëndisë. 3Kush e mohon trupëzimin e tij, nuk ka Shpirtin e Perëndisë, por shpirtin e 
mesisë së rremë. Ju keni dëgjuar se do të vijë, e tashmë ai ka ardhur. 
4Por ju i takoni Perëndisë, fëmijët e mi, dhe i keni mundur profetët e rremë. Shpirti që vepron në ju, është 
më i fuqishëm se shpirti që sundon këtë botë. 5Ata i takojnë botës dhe flasin sipas mënyrës së botës. 
Prandaj bota i dëgjon. 6Por ne jemi fëmijë të Perëndisë. Kush e njeh Perëndinë, na dëgjon edhe ne. Kështu 
mund ta dallojmë shpirtin e së vërtetës nga shpirti i gabimit. 

 

Perëndia është burimi i dashurisë 
7Të dashur miq, ta duam njëri-tjetrin, sepse dashuria vjen nga Perëndia. Kush e ka këtë dashuri, është 
fëmijë i Perëndisë dhe tregon se e njeh Atë. 8Kush nuk e ka këtë dashuri, nuk e njeh Perëndinë, sepse vetë 

Perëndia është dashuri. 9Dashuria e Perëndisë ndaj nesh u tregua në atë se ai dërgoi në botë Birin e tij të 
dashur. Nëpërmjet tij donte të na jepte jetën e re. 10Veçoria e kësaj dashurie është jo se ne e kemi dashur 
Perëndinë, por se ai na ka dashur ne, dhe e ka dërguar Birin e tij si fli pajtuese për mëkatet tona. 11Miqtë 
e mi, në qoftë se Perëndia na ka dashur kaq shumë, edhe ne duhet ta duam njëri-tjetrin.  

12Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndinë,♦  por në qoftë se e duam njëri-tjetrin, Perëndia jeton në ne. 
Atëherë dashuria e tij ka arritur pjekurinë. 
13Perëndia na ka dhuruar Shpirtin e tij. Nga kjo mësojmë se ne jemi të lidhur me të dhe ai me ne. 14Vetë e 
pamë dhe jemi dëshmitarë për këtë se Ati e dërgoi Birin e vet si Shpëtimtar në botë. 15Kush pranon se 
Jezusi është Biri i Perëndisë, jeton në Perëndinë dhe Perëndia jeton në të. 16Sidoqoftë, ne jemi plotësisht të 
bindur se Perëndia na do. 
Perëndia është burim i dashurisë. Kush jeton në dashuri, jeton në Perëndinë dhe Perëndia jeton në të. 
17Në qoftë se dashuria e ka arritur pjekurinë te ne, atëherë do të jemi plot besim Ditën e gjyqit, sepse në 
këtë botë jemi të lidhur me Perëndinë, siç është edhe Mesia. 18Dashuria nuk njeh frikë. Dashuria e vërtetë 
e dëbon frikën. Kush ka frikë dhe dridhet nga dënimi, tek ai dashuria nuk e ka arritur pjekurinë. 
19Ta duam, sepse Perëndia na deshi më parë. 20Në qoftë se dikush pohon: «E dua Perëndinë», dhe 
njëkohësisht e urren bashkëbesimtarin e tij, gënjen. Në qoftë se nuk e do bashkëbesimtarin e tij që e 
sheh, si mund ta dojë Perëndinë që nuk e ka parë? 21Përveç kësaj, Mesia na dha këtë urdhër: Kush e do 
Perëndinë, duhet të dojë edhe bashkëbesimtarin e tij. 
__________ 
♦ Aludim për polemikën kundër gnostikëve, të cilët pohonin se e shihnin Perëndinë me anë të një intuite 
të drejtpërdrejtë. 

 
Fitorja mbi botën 

Kush beson që Jezusi është Mesia, është fëmijë i Perëndisë. Kush e do atin, do edhe fëmijën e tij. 
2Dashuria jonë ndaj fëmijëve të Perëndisë dihet nga kjo: ne e duam Perëndinë dhe e dëgjojmë atë. 
3Dashuria ndaj Perëndisë njihet nga fakti se ne bëjmë atë që ai kërkon nga ne; e kjo nuk është e 

vështirë. 4Të gjithë fëmijët e Perëndisë mund ta korrin fitoren mbi botën. Me anë të besimit tonë tashmë e 
mundëm botën. 5Kush mund ta mundë me të vërtetë botën? Vetëm ai që beson që Jezusi është Biri i 
Perëndisë. 

 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Shpirti i Perëndisë zbriti në Jezusin me pagëzimin e tij, por u largua 
prej tij para kryqëzimit të tij» (7) 
6Jezusi erdhi te ne me anë të ujit të pagëzimit të tij dhe me anë të gjakut të vdekjes së tij. Ai nuk erdhi 
vetëm me anë të ujit, por me anë të ujit dhe me anë të gjakut njëkohësisht. ♦ Shpirti i Perëndisë dëshmon 
për këtë, dhe Shpirti është burimi i së vërtetës. 7Janë, pra, tre dëshmitarë: 8Shpirti, uji dhe gjaku. 
Dëshmitë e këtyre të treve pajtohen me njëra-tjetrën. 9Ne u besojmë dëshmitarëve njerëzorë, por dëshmia 
e Perëndisë peshon më shumë, sepse është fjala për dëshminë që Perëndia dha për Birin e tij. 10Kush 
beson në Birin e Perëndisë, e ka këtë dëshmi në zemrën e tij. Kush nuk i beson Perëndisë, e bën atë 
gënjeshtar, sepse vë në dyshim dëshminë që Perëndia dha për Birin e tij. 11Kjo dëshmi thotë: Perëndia na 
dha jetën e përjetshme, dhe këtë jetë e marrim me anë të Birit të tij. 12Kush e ka Birin e Perëndisë, ka 
edhe jetën. Kush nuk e ka Birin, nuk e ka as jetën. 
13Po ju shkruaj që ta dini se jetën e përjetshme e keni sepse besoni në Birin e Perëndisë. 
___________ 
♦ Në kundërshtim me atë që pretendonin gnostikët, ai që u pagëzua (Mesia hyjnor) është identik me atë që vdiq në 

4 

5 



kryq, duke e bërë kështu atë, burimin e vetëm të shpëtimit dhe të jetës së amshuar. 
 
Siguria e fëmijëve të Perëndisë 
14Jemi plotësisht të bindur se Perëndia na dëgjon kur i lutemi për diçka që i përgjigjet vullnetit të tij. 15E 
dimë se na dëgjon. Prandaj dimë edhe këtë: ai na jep atë që i kërkojmë. 
16Në qoftë se ndokush sheh se bashkëbesimtari i tij bën mëkat që nuk e çon në vdekje, t’i lutet Perëndisë, 
dhe Perëndia do t’i japë këtij bashkëbesimtari jetën. Kjo vlen për ata që nuk e kanë bërë mëkatin që 
shkakton vdekjen. Por ka një mëkat që të çon në vdekje.♦  Në një rast të tillë nuk them se duhet t’i luteni 

Perëndisë. 17Gjithçka që nuk është në pajtim me karakterin e Perëndisë, është mëkat, por jo çdo mëkat të 
çon në vdekje. 
18E dimë se fëmija i Perëndisë nuk mbetet në mëkat. Biri i Perëndisë e mbron, që Satani të mos e dëmtojë. 
19E dimë se i takojmë Perëndisë; por mbarë bota është nën pushtetin e Satanit. 
20E dimë se Biri i Perëndisë ka ardhur. Ai na ka hapur sytë, që ta njohim Perëndinë e vërtetë. Ne jemi të 
lidhur me Perëndinë e vërtetë me anë të Birit të tij, Jezusit, Mesisë. Jezusi, Mesia, është Perëndia e 
vërtetë; ai është jeta e përjetshme. 
21Fëmijët e mi, mos u lidhni me perëndi të rreme! 
_______ 

♦ do të jetë aludim për mëkatin e gnostikëve. 

 
 


