
SURAT PERTAMA
Dari Rasul

YOHANES

62:1:1 ¶Itu yang sudah ada dari permulaan,
yang sudah kami dengar, yang sudah kami li-
hat dengan mata kami, yang sudah kami pan-
dang, dan yang tangan kami sudah pegang
dari Firman hidup;
62:1:2 (karena hidup itu sudah dinyatakan,
dan kami sudahmelihatDia, dan bersaksi, dan
memperlihatkan kepadamu hidup yang kekal
itu, yang ada bersama Bapa, dan sudah diny-
atakan kepada kami;)
62:1:3 itu yang sudah kami lihat dan dengar,
kami tegaskan kepadamu, supaya kamu juga
bisa mempunyai persekutuan dengan kami;
dan benar-benar persekutuan kami adalah de-
ngan Bapa, dan dengan PutraNya, Yesus
Kristus.
62:1:4 Dan hal-hal ini kami tuliskan
kepadamu supaya sukacitamu dapat penuh.
62:1:5 ¶Adapun ini adalah pesan yang su-
dah kami dengar dari Dia, dan menegaskan
kepadamu, bahwa Elohim adalah terang, dan
di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali.
62:1:6 Jikalau kita mengatakan bahwa kita
mempunyai persekutuan dengan Dia, dan
berjalan dalam kegelapan, kita berbohong,
dan tidak berbuat kebenaran:
62:1:7 tetapi jikalau kita berjalan dalam
terang, seperti Ia ada dalam terang, kita mem-
punyai persekutuan satu dengan yang lain,
dan darah Yesus Kristus PutraNya member-

sihkan kita dari semua dosa.
62:1:8 Jikalau kita mengatakan bahwa kita
tidak mempunyai dosa, kita menipu diri kita
sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam
kita.
62:1:9 Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita,
Ia adalah setia dan benar untuk mengampuni
kita dari dosa-dosa kita, dan untuk member-
sihkan kita dari semua ketidak-benaran.
62:1:10 Jikalau kita mengatakan bahwa kita
tidak pernah berdosa, kita menjadikan Dia se-
orang pembohong, dan firmanNya tidak ada
di dalam kita.
62:2:1 ¶Anak-anak kecilku, hal-hal ini
kutuliskan kepadamu, supaya kamu tidak
berdosa. Dan jikalau siapapun berdosa, kita
mempunyai pembela kepada Bapa, Yesus
Kristus yang benar;
62:2:2 dan Ia adalah kurban peredaan demi
keadilan untuk dosa-dosa kita; dan bukan un-
tuk dosa-dosa kita saja, melainkan juga untuk
dosa-dosa seluruh dunia.
62:2:3 Dan dengan ini kita tahu bahwa kita
mengenal Dia, jika kita mematuhi perintah-
perintahNya.
62:2:4 Ia yang berkata, Aku mengenal Dia,
dan tidak mematuhi perintah-perintahNya,
adalah seorang pembohong, dan kebenaran
tidak ada di dalamnya.
62:2:5 Tetapi barangsiapa mematuhi firman-
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Nya, di dalam dia sesungguhnya kasih Elo-
him disempurnakan: dengan ini kita tahu
bahwa kita ada di dalam Dia.
62:2:6 Ia yang berkata ia menetap di dalam
Dia, seharusnya ia sendiri juga berjalan
demikian, bahkan sama seperti Ia pernah ber-
jalan.
62:2:7 ¶Saudara-saudara, aku tidak menulis
peritah baru kepadamu, tetapi suatu perintah
lama, yang sudah kamu punyai dari semula.
Perintah lama itu adalah firman yang sudah
kamu dengar dari semula.
62:2:8 Lagi, suatu perintah baru kutuliskan
kepadamu, yang adalah benar di dalam Dia
dan di dalam kamu, sebab kegelapan sudah
berlalu, dan terang yang benar sedang bersi-
nar.
62:2:9 Ia yang berkata ia ada dalam terang,
dan membenci saudaranya, ia ada dalam ke-
gelapan bahkan sampai sekarang.
62:2:10 Ia yang mengasihi saudaranya mene-
tap di dalam terang, dan sandungan tidak ada
di dalamnya.
62:2:11 Tetapi ia yang membenci saudaranya
ada dalam kegelapan, dan berjalan dalam ke-
gelapan, dan tidak tahu ke mana ia pergi, se-
bab kegelapan sudah membutakan matanya.
62:2:12 ¶Aku menulis kepadamu, anak-anak
kecil, sebab kamu sudah diampuni dari dosa-
dosamu demi kepentingan namaNya.
62:2:13 Aku menulis kepadamu, bapak-
bapak, sebab kamu sudah mengenal Dia yang
ada dari semula. Aku menulis kepadamu,
pemuda-pemuda, sebab kamu sudah men-
galahkan si jahat. Aku menulis kepadamu,
anak-anak kecil, sebab kamu sudahmengenal
Bapa.
62:2:14 Aku sudahmenulis kepadamu, bapak-
bapak, sebab kamu sudah mengenal Dia
yang ada dari semula. Aku sudah menulis
kepadamu, pemuda-pemuda, sebab kamu
adalah kuat, dan firman Elohim menetap di
dalam kamu, dan kamu sudah mengalahkan
si jahat.
62:2:15 Janganlah mengasihi dunia atau hal-
hal yang ada di dalam dunia. Jikalau seseo-
rang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada

di dalamnya.
62:2:16 Sebab segala yang ada dalam dunia,
nafsu daging, dan nafsu mata, dan kesombon-
gan hidup, bukanlah dari Bapa, melainkan
adalah dari dunia.
62:2:17 Dan dunia sedang berlalu, dan naf-
sunya, tetapi ia yang berbuat kehendak Elo-
him menetap untuk selama-lamanya.
62:2:18 ¶Anak-anak kecil, ini adalah waktu
terakhir, dan seperti kamu sudah mendengar
bahwa antikristus akan datang, demikianlah
sekarang ada banyak antikristus; oleh sebab
itu kita tahu bahwa ini adalah waktu terakhir.
62:2:19 Mereka sudah keluar dari kita, tetapi
mereka bukanlah dari pihak kita; sebab jikalau
mereka pernah ada di pihak kita, niscaya
mereka akan mau terus berjalan bersama kita:
tetapi mereka keluar supaya bisa dinyatakan
bahwa mereka tidak pernah semua ada di pi-
hak kita.
62:2:20 Tetapi kamu mempunyai pengura-
pan dari Sang Kudus, dan kamu mengetahui
segala sesuatu.
62:2:21 Aku tidak menulis kepadamu karena
kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi
karena kamu mengetahuinya, dan bahwa
tidak ada bohong yang berasal dari kebenaran.
62:2:22 Siapakah yang adalah seorang pem-
bohong selain dia yang menyangkal bahwa
Yesus adalah Kristus? Ia adalah antikristus,
yang menyangkal Bapa dan Putra.
62:2:23 Barangsiapa menyangkal Putra, juga
tidak mempunyai Bapa: tetapi ia yang men-
gakui Putra mempunyai Bapa juga.
62:2:24 Oleh karena itu, biarlah itu yang su-
dah kamu dengar dari semula menetap di
dalam kamu. Jikalau itu yang sudah kamu
dengar dari semula akan menetap di dalam
kamu, kamu juga akan menetap dalam Putra,
dan dalam Bapa.
62:2:25 Dan ini adalah janji yang sudah dijan-
jikanNya kepada kita, yaitu hidup yang kekal.
62:2:26 Hal-hal ini kutuliskan kepadamu ten-
tang mereka yang memperdayakan kamu.
62:2:27 Tetapi pengurapan yang sudah kamu
terima dari Dia sedang menetap di dalam
kamu, dan kamu tidak perlu bahwa seorang-
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pun mengajari kamu: tetapi seperti pengura-
pan yang sama itu mengajari kamu menge-
nai segala sesuatu, dan adalah kebenaran, dan
bukan kebohongan, dan bahkan seperti itu
sudah mengajarmu, demikianlah kamu akan
menetap di dalam Dia.
62:2:28 Dan sekarang, anak-anak kecil, teta-
plah di dalam Dia, supaya ketika Ia akan
muncul, kita bisa mempunyai keyakinan, dan
tidak dipermalukan di hadapanNya pada ke-
datanganNya.
62:2:29 Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah
benar, maka kamu tahu bahwa setiap orang
yang berbuat kebenaran sudah lahir dari Dia.
62:3:1 ¶Lihatlah, alangkah hebatnya macam
kasih yang diberikan Bapa kepada kita, se-
hingga kita disebut anak-anak Elohim: oleh
karena itu kita tidak dikenal dunia, sebab Dia
tidak dikenalnya.
62:3:2 Saudara-saudara yang kekasih, sekarang
kita adalah anak-anak Elohim, dan belum ny-
ata kita akan menjadi apa kelak: tetapi kita
tahu bahwa, ketika Ia akan muncul, kita akan
menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat
Dia sebagaimana Ia ada.
62:3:3 Dan setiap orang yang mempunyai
pengharapan ini dalam Dia, memurnikan
dirinya, sama seperti Ia adalah murni.
62:3:4 Barangsiapa melakukan dosa, melang-
gar juga Hukum: karena dosa adalah pelang-
garan Hukum.
62:3:5 Dan kamu tahu bahwa Ia sudah diny-
atakan untuk melenyapkan dosa-dosa kita;
dan di dalam Dia tidak ada dosa.
62:3:6 Barangsiapa menetap di dalam Dia
tidak berdosa; barangsiapa berdosa tidak per-
nah melihat Dia, juga tidak pernah mengenal
Dia.
62:3:7 Anak-anak kecil, janganlah mem-
biarkan seorangpun menipu kamu: ia yang
berbuat kebenaran adalah benar, bahkan
seperti Ia adalah benar.
62:3:8 Ia yang melakukan dosa adalah dari
Iblis; karena Iblis berdosa dari semula. Un-
tuk maksud inilah Putra Elohim sudah
dinyatakan, supaya Ia bisa membinasakan
pekerjaan-pekerjaan Iblis.

62:3:9 Barangsiapa sudah lahir dari Elohim
tidak melakukan dosa, karena benih Dia
menetap di dalamnya, dan ia tidak bisa
berdosa, karena ia sudah lahir dari Elohim.
62:3:10 Dalam ini anak-anak Elohim diny-
atakan, dan anak-anak Iblis: barangsiapa
yang tidak berbuat kebenaran bukanlah dari
Elohim, demikian juga ia yang tidak menga-
sihi saudaranya.
62:3:11 Karena ini adalah pesan yang sudah
kamu dengar dari semula, bahwa kita seharus-
nya saling mengasihi.
62:3:12 Bukan seperti Kain yang berpihak
kepada si jahat, dan membunuh saudaranya.
Dan mengapakah ia membunuhnya? Karena
pekerjaan-pekerjaannya jahat, dan pekerjaan-
pekerjaan saudaranya benar.
62:3:13 Janganlah heran, saudara-saudaraku,
jikalau dunia membenci kamu.
62:3:14 Kita tahu bahwa kita sudah berpin-
dah dari maut ke hidup, sebab kita mengasihi
saudara-saudara kita. Ia yang tidak mengasihi
saudaranya menetap di dalam maut.
62:3:15 Barangsiapa membenci saudaranya
adalah seorang pembunuh, dan kamu tahu
bahwa tidak ada pembunuh yang mempu-
nyai hidup yang kekal menetap di dalamnya.
62:3:16 Dengan ini kita memahami kasih Elo-
him, sebab Ia sudah menyerahkan nyawaNya
untuk kita; dan kita seharusnya menye-
rahkan nyawa-nyawa kita untuk saudara-
saudara kita.
62:3:17 Tetapi barangsiapa mempunyai harta
duniawi, dan melihat saudaranya mempunyai
kebutuhan, dan menutup hatinya terhadap-
nya, bagaimanakah kasih Elohim menetap di
dalamnya?
62:3:18 Anak-anak kecilku, biarlah kita tidak
mengasihi dalam kata, juga tidak dalam lidah,
tetapi dalam tindakan dan dalam kebenaran.
62:3:19 Dan demikianlah kita tahu bahwa
kita adalah dari kebenaran, dan akan
menyakinkan hati kita di hadapanNya.
62:3:20 Karena jika hati kita menghukum
kita, maka Elohim adalah lebih besar daripada
hati kita dan mengetahui segala sesuatu.
62:3:21 Saudara-saudara yang kekasih, jikalau
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hati kita tidak menghukum kita, maka kita
mempunyai keyakinan kepada Elohim.
62:3:22 Dan apa saja yang kita minta, kita ter-
ima dari Dia, sebab kita mematuhi perintah-
perintahNya, dan melakukan hal-hal yang
menyenangkan di pandanganNya.
62:3:23 Dan ini adalah perintahNya, bahwa
kita percaya kepada nama PutraNya, Yesus
Kristus, dan salingmengasihi, seperti Ia sudah
memberi kita perintah.
62:3:24 Dan ia yang mematuhi perintah-
perintahNya, menetap di dalam Dia, dan Ia
di dalamnya. Demikianlah kita tahu bahwa
Ia menetap di dalam kita, yaitu oleh Roh yang
sudah diberikanNya kepada kita.
62:4:1 ¶Saudara-saudara yang kekasih, jan-
ganlah memercayai setiap roh, tetapi ujilah
roh-roh, apakah mereka dari Elohim; sebab
banyak nabi palsu sudah keluar ke dalam
dunia.
62:4:2 Dengan ini kamu mengetahui Roh
Elohim: setiap roh yang mengakui bahwa
Yesus Kristus sudah datang dalam daging
adalah dari Elohim:
62:4:3 dan setiap roh yang tidak mengakui
bahwa Yesus Kristus sudah datang dalam dag-
ing, bukanlah dari Elohim: dan ini adalah roh
antikristus itu, yang tentangnya sudah kamu
dengar bahwa itu akan datang, dan bahkan
sekarang sudah ada di dalam dunia.
62:4:4 Kamu adalah dari Elohim, anak-anak
kecil, dan sudah mengalahkan mereka: sebab
Dia yang ada di dalam kamu adalah lebih be-
sar daripada dia yang ada di dalam dunia.
62:4:5 Mereka adalah dari dunia: oleh karena
itu mereka berbicara dari pandangan dunia,
dan dunia mendengarkan mereka.
62:4:6 Kami adalah dari Elohim: ia yang
mengenal Elohim mendengarkan kami; ia
yang bukan dari Elohim, tidak mendengar-
kan kami. Dengan ini kita mengenal roh
kebenaran dan roh kekeliruan.
62:4:7 ¶Saudara-saudara yang kekasih, biarlah
kita saling mengasihi: sebab kasih adalah dari
Elohim; dan setiap orang yang mengasihi su-
dah lahir dari Elohim, dan sudah mengenal
Elohim.

62:4:8 Ia yang tidak mengasihi, tidak menge-
nal Elohim; sebab Elohim adalah kasih.
62:4:9 Dalam ini sudah dinyatakan kasih
Elohim kepada kita, bahwa Elohim sudah
mengutus Putra kandungNya yang tunggal
kepada dunia, supaya kita bisa hidup melalui
Dia.
62:4:10 Dalam hal ini ada kasih, bukan bahwa
kita mengasihi Elohim, melainkan bahwa
Ia mengasihi kita, dan sudah mengutus Pu-
traNya untuk menjadi kurban peredaan demi
keadilan untuk dosa-dosa kita.
62:4:11 Saudara-saudara yang kekasih, jikalau
Elohim sedemikian mengasihi kita, maka kita
seharusnya juga saling mengasihi.
62:4:12 Tak seorangpun pernah melihat Elo-
him. Jikalau kita saling mengasihi, Elohim
menetap di dalam kita, dan kasihNya disem-
purnakan di dalam kita.
62:4:13 Dengan ini kita tahu bahwa kita
menetap di dalam Dia, dan Ia di dalam kita,
karena Ia sudah memberi kita dari RohNya.
62:4:14 Dan kita sudah melihat dan bersaksi
bahwa Bapa sudah mengutus Putra itu seba-
gai Juru Selamat dunia.
62:4:15 Barangsiapa yang akan mengaku
bahwa Yesus adalah Putra Elohim, Elohim
menetap di dalam dia, dan ia di dalam Elohim.
62:4:16 Dan kita sudah mengetahui dan
memercayai kasih yang dipunyai Elohim
kepada kita. Elohim adalah kasih; dan ia yang
menetap dalam kasih menetap di dalam Elo-
him, dan Elohim di dalam dia.
62:4:17 Dalam hal ini kasih kita dibuat sem-
purna, supaya kita bisa mempunyai kebera-
nian pada hari penghakiman: sebab seba-
gaimana Dia ada, demikianlah juga kita ada
di dalam dunia ini.
62:4:18 Tidak ada ketakutan dalam kasih;
tetapi kasih yang sempurna mengusir ketaku-
tan: sebab ketakutan mempunyai siksaan. Ia
yang takut tidik disempurnakan dalam kasih.
62:4:19 Kita mengasihi Dia, sebab Ia lebih
dahulu mengasihi kita.
62:4:20 Jikalau seseorang mengatakan,
Aku mengasihi Elohim, dan membenci
saudaranya, ia adalah pembohong: karena ia
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yang tidak mengasihi saudaranya yang sudah
dilihatnya, bagaimanakah ia bisa mengasihi
Elohim yang tidak dilihatnya?
62:4:21 Dan perintah ini kita punyai dari Dia,
bahwa ia yang mengasihi Elohim mengasihi
saudaranya juga.
62:5:1 ¶Barangsiapa yang percaya bahwa
Yesus adalah Kristus sudah lahir dari Elohim:
dan setiap orang yang mengasihi Dia yang
memperanakkan, mengasihi pula Dia yang
diperanakkanNya.
62:5:2 Oleh ini kita tahu bahwa kita me-
ngasihi anak-anak Elohim, ketika kita me-
ngasihi Elohim, dan mematuhi perintah-
perintahNya.
62:5:3 Karena ini adalah kasih kepada Elohim,
bahwa kita mematuhi perintah-perintahNya:
dan perintah-perintahNya tidak memilukan.
62:5:4 Sebab barangsiapa yang sudah lahir
dari Elohim mengalahkan dunia: dan ini
adalah kemenangan yang mengalahkan
dunia, yaitu iman kita.
62:5:5 Siapakah ia yang mengalahkan dunia,
selain ia yang percaya bahwaYesus adalah Pu-
tra Elohim?
62:5:6 Ini adalah Dia yang sudah datang oleh
air dan darah, yaitu Yesus Kristus; bukan
oleh air saja, melainkan oleh air dan darah.
Dan adalah Roh yang bersaksi, sebab Roh itu
adalah kebenaran.
62:5:7 Sebab ada tiga yang bersaksi di Surga:
Bapa, Firman, dan Roh Kudus; dan ketiganya
adalah satu.
62:5:8 Dan ada tiga yang bersaksi di bumi:
Roh, dan air, dan darah: dan ketiganya ini
setuju dalam satu.
62:5:9 Jikalau kita menerima kesaksian manu-
sia, kesaksian Elohim adalah lebih besar:
karena ini adalah kesaksian Elohim yang su-
dah disaksikanNya tentang PutraNya.
62:5:10 Ia yang percaya kepada Putra Elohim
mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya: ia
yang tidak memercayai Elohim sudah mem-
buatNya pembohong, sebab ia tidak memer-
cayai kesaksian yang sudah disaksikan Elohim
tentang PutraNya.

62:5:11 Dan ini adalah kesaksian itu, bahwa
Elohim sudah memberi kita hidup yang kekal,
dan hidup ini ada di dalam PutraNya.
62:5:12 Ia yang sudah mempunyai Putra itu
sudah mempunyai hidup; ia yang tidak mem-
punyai Putra, tidak mempunyai hidup.
62:5:13 ¶Hal-hal ini sudah kutuliskan kepada
kamu yang percaya kepada nama Putra Elo-
him; supaya kamu bisa tahu bahwa kamu su-
dahmempunyai hidup yang kekal, dan supaya
kamu bisa percaya kepada nama Putra Elo-
him.
62:5:14 Dan ini adalah keyakinan yang kita
punyai di dalam Dia, bahwa, jikalau kita
memohon apa saja sesuai dengan kehen-
dakNya, Ia mendengarkan kita:
62:5:15 dan jikalau kita tahu bahwa Ia men-
dengarkan kita, maka apa saja yang kita
mohon, kita tahu bahwa kita mempunyai
permohonan-permohonan yang kita hendaki
dari Dia.
62:5:16 Jikalau seseorang melihat saudaranya
berdosa suatu dosa yang tidak menuju kema-
tian, ia akan memohon, dan Ia akan memberi
dia hidup untuk mereka yang berbuat dosa
yang tidak menuju kematian. Ada dosa sam-
pai kematian: aku tidak mengatakan bahwa
ia akan memohon untuk itu.
62:5:17 Semua ketidakbenaran adalah dosa:
dan ada dosa yang bukan sampai kematian.
62:5:18 ¶Kita tahu bahwa barangsiapa yang
sudah lahir dari Elohim tidak berdosa; tetapi
Ia yang sudah diperanakkan Elohim memeli-
hara dirinya, dan si jahat tidak menjamah dia.
62:5:19 Kita tahu bahwa kita adalah dari Elo-
him, dan seluruh dunia berbaring dalam keja-
hatan.
62:5:20Dan kita tahu bahwa Putra Elohim su-
dah datang, dan sudah memberi kita penger-
tian, supaya kita bisa mengenal Dia yang be-
nar, dan kita ada di dalam Dia yang benar,
yaitu di dalam PutraNya, Yesus Kristus. Ia
adalah Elohim yang benar, dan hidup yang
kekal.
62:5:21 Anak-anak kecil, jagalah dirimu dari
berhala-berhala. Amin.
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