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Α΄ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ  
 

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 
 

Οι επιστολές του Ιωάννη γράφτηκαν 
στην Έφεσο στα τέλη του 1ου αιώνα. 
 
Η επιστολή Α' είναι εγκύκλιος και α-
πευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο α-
πόστολος Ιωάννης αποσκοπεί μ' αυτήν 
στην καταπολέμηση των αιρετικών, ό-
πως ο Κήρινθος, οι οποίοι αρνούνται 
την πραγματική ενανθρώπιση του Λό-
γου του Θεού. 
 
Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους 
οποίους χαρακτηρίζει "αντίχριστους", 
προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο 
και από την εμπειρία των αποστόλων 
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βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της εν-
σάρκωσης και του θανάτου του Ιησού 
Χριστού, γεγονός που φανερώνει την 
αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότη-
τα. 
 
Μετά το προοίμιο, στο οποίο ο Ιωάν-
νης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρ-
τυρας των γεγονότων της ζωής του 
Χριστού γράφει προς τους χριστια-
νούς, ώστε να έχουν «κοινωνία» με 
τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει 
καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοι-
νωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποι-
ος έχει κοινωνία μ' αυτόν οφείλει να 
ζει "μέσα στο φως" και μακριά από την 
αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται 
έμπρακτα με την τήρηση των εντολών 
όποιος αγαπά τον αδερφό του βρίσκε-
ται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον 
κόσμο και την αμαρτία του κόσμου εί-
ναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς 
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το Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιη-
σούς είναι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος 
του Θεού, είναι αντίχριστοι. 
 
Στη συνέχεια ο Ιωάννης παρουσιάζει 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
παιδιών του Θεού. Αυτοί αναμένουν 
τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την α-
μαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγα-
πούν τους αδερφούς τους όχι με λόγια 
αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα 
της πλάνης που είναι η διδασκαλία 
των αντίχριστων αιρετικών. 
 
Μετά επανέρχεται στο κεντρικό θέμα 
της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστει-
λε τον Υιό του στον κόσμο. Απ' αυτό α-
πορρέει η υποχρέωση του χριστιανού 
να αγαπάει τον αδερφό του και η αγά-
πη αυτή προς τον αδερφό είναι από-
δειξη της κοινωνίας με το Θεό. Η αγά-
πη δίνει παρρησία στο χριστιανό και 
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τον απαλλάσσει από το φόβο της κρί-
σης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς το 
Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την α-
γάπη προς τον αδερφό, είναι ψεύτικη. 
Αγάπη προς το Θεό σημαίνει τήρηση 
των εντολών του και η τήρηση των εν-
τολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαι-
μονικών δυνάμεων του κόσμου, νικά 
όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει στον 
σαρκωθέντα Χριστό. 
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Α΄Επιστολή Ιωάννου 
 
Α Ιω. 1,1  Δια τον Υιόν και Λογον του 
Θεού, ο οποίος υπήρχε προαιωνίως, 
προ πάσης πνευματικής και υλικής δη-
μιουργίας, τον οποίον ηκούσαμεν με 
τα αυτιά μας και τον είδαμεν καλά με 
τα ίδια μας τα μάτια, και είδαμε και 
ξαναείδαμε πολλές φορές, και αι χεί-
ρες μας εψηλάφησαν, δια τον ενυπό-
στατον Λογον, ο οποίος έχει προαιωνί-
ως την ζωήν και μεταδίδει ζωήν. 2 Και 
αυτή η ενυπόστατος ζωή έλαβε την αν-
θρωπίνην φύσιν και εφανερώθη μετα-
ξύ μας και την έχομεν ίδει με τα μάτια 
μας και δίδομεν επίσημον μαρτυρίαν 
και σας αναγγέλλομεν την αιωνίαν ζω-
ήν, που υπήρχε πάντοτε πλησίον του 
Πατρός και εφανερώθη εις ημάς τους 
Αποστόλους και πολλούς άλλους αν-
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θρώπους. 3    Αυτόν, λοιπόν, που έχο-
μεν ίδει και ακούσει, και είμεθα κατά 
πάντα αξιόπιστοι μάρτυρες, κηρύττο-
μεν εις σας, δια να έχετε μέσω του 
Χριστού μαζή μας στενόν σύνδεσμον 
και ενεργόν συμμετοχήν. Αυτή δε η 
συμμετοχή και ο σύνδεσμος μαζή μας 
είναι συμμετοχή, επικοινωνία και σύν-
δεσμος με τον Θεόν Πατέρα και με τον 
Υιόν αυτού, τον Ιησούν Χριστόν. 4 Και 
αυτά σας τα γράφομεν δια να είναι 
πλήρης και τελεία η χαρά μας, που πη-
γάζει από αυτήν ακριβώς την στενήν 
επικοινωνίαν με τον Θεόν, και μεταξύ 
μας.  

Ο Θεός είναι φως 
 
5 Και αυτή είναι η υπόσχεσις, την ο-
ποίαν έχομεν ακούσει από αυτόν τον 
Υιόν και σας αναγγέλλομεν, ότι ο Θεός 
είναι φως, το απόλυτον φως της απεί-
ρου αγιότητος και πάσης τελειότητος 
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και δεν υπάρχει εις αυτόν σκότος ούτε 
ίχνος σκότους, ουδεμία, ούτε η παρα-
μικροτέρα, κηλίς ατελείας. 6 Εάν, λοι-
πόν, είπωμεν ότι έχομεν στενόν σύνδε-
σμον και επικοινωνίαν με αυτόν, αλλά 
ζώμεν μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας 
και της αγνοίας και έχομεν συμπερι-
φοράν αμαρτωλήν, τότε ψευδόμεθα 
και ούτε έχομεν ως φρόνημά μας την 
αλήθειαν ούτε και την τηρούμεν.7 Εάν 
όμως ζώμεν και συμπεριφερώμεθα 
σύμφωνα με το φως της θείας αληθεί-
ας, όπως ζη και υπάρχει πάντοτε μέσα 
στο απόλυτον ηθικόν φως αυτός ούτος 
ο Θεός, τότε έχομεν στενήν σχέσιν και 
κοινωνίαν μεταξύ μας και το αίμα του 
Ιησού Χριστού, του Υιού του, που εχύ-
θη κατά την σταυρικήν θυσίαν, μας 
καθαρίζει από κάθε αμαρτίαν.  8   Εάν 
είπωμεν, ότι δεν έχομεν αμαρτίαν, ε-
ξαπατώμεν τους εαυτούς μας και η α-
λήθεια του Θεού δεν υπάρχει μέσα 
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μας. 9 Εάν όμως, με αυτογνωσίαν και 
συναίσθησιν της ενοχής μας, ομολο-
γούμεν τας αμαρτίας μας, είναι αξιόπι-
στος ο Θεός, δια την τήρησιν της υπο-
σχέσεώς του περί της αφέσεως των α-
μαρτιών μας, είναι δε και δίκαιος, ώ-
στε βάσει της θυσίας του Υιού του, να 
συγχωρήση τας αμαρτίας μας και να 
μας καθαρίση από κάθε αδικίαν.10                  
Εάν είπωμεν, ότι δεν έχομεν αμαρτή-
σει, είναι ως εάν να διαψεύδωμεν τον 
Θεόν (ο οποίος βεβαιώνει εις την Αγία 
Γραφήν ότι· Παντες εξέκλιναν, άμα η-
χρειώθησαν, ουκ εστί ποιών χρηστότη-
τα, ουκ εστίν έως ενός). Και εν τοιαύτη 
περιπτώσει ο λόγος και η αλήθεια του 
Θεού δεν υπάρχει έντος ημών. 
 

Κεφάλαιο Β΄ 
  
1.  Παιδάκια μου, αγαπητά μου παιδιά, 
σας τα γράφω αυτά, δια να αποφύγετε 
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την αμαρτίαν. Εάν όμως κανείς παρα-
συρθή και αμαρτήση, ας μη απελπισθή 
κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Διό-
τι έχομεν πλησίον του ουρανίου Πα-
τρός μεσίτην και συνήγορον απείρου 
αξίας, καθό απολύτως δίκαιον και α-
ναμάρτητον, τον Ιησούν Χριστόν. 2 
Και αυτός με την λυτρωτικήν του θυσί-
αν εξιλεώνει τον Θεόν δια της αμαρτί-
ας μας· και όχι μόνον δια τας ιδικά μας 
αμαρτίας, αλλά και δια τας αμαρτίας 
όλου του κόσμου (εφ' όσον όλος ο κό-
σμος ήθελε πιστεύσει εις αυτόν). 3 Και 
δια τούτο ακριβώς, διότι εθυσίσε τον 
ευατόν του, ίνα ημείς λάβωμεν εξιλέω-
σιν των αματιών μας, γνωρίζομεν τον 
Χριστόν και συνδεόμεθα με αυτόν. Α-
πό αυτήν δε την στενήν γνωριμίαν και 
σχέσιν πληροφορούμεθα, ότι τον έχο-
μεν γνωρίσει καλώς, εάν τηρούμεν τας 
εντολάς του. 4  Εκείνος που λέγει, έχω 
γνωρίσει πλέον και συνδεθή με τον 
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Θεόν, αλλά δεν τηρεί τας εντολάς αυ-
τού, αυτός είναι ψεύστης και δεν υ-
πάρχει μέσα του η αλήθεια. 
 
5 Εκείνος όμως που υπηρετεί το θέλη-
μα του Χριστού, αισθάνεται και έχει 
βεβαίαν την πληροφορίαν, ότι πράγ-
ματι η αγάπη του Θεού υπάρχει πλή-
ρης και τελεία μέσα του. Κατ' αυτόν δε 
τον τρόπον και γνωρίζομεν, ότι είμεθα 
ηνωμένοι με αυτόν.,6                   Εκεί-
νος που λέγει, ότι μένει και ζη εν τω 
Χριστώ, έχει καθήκον να ζη και φέρε-
ται, όπως έζησε και συμπεριεφέρθη 
μεταξύ μας ο Χριστός.   
 

Η καινούργια εντολή 
 
7. Αδελφοί, δεν σας γράφω νέαν, ά-
γνωστον εντολήν, αλλ' εντολήν παλαι-
άν, την οποίαν έχετε ακούσει από την 
αρχήν, που επιστεύσατε και επιστρέ-
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ψατε προς τον Χριστόν. Και η εντολή 
αυτή η παλαιά είναι το κήρυγμα του 
Ευαγγελίου, που έχετε ακούσει εξ αρ-
χής, και το οποίον είναι κήρυγμα αγά-
πης. 8Αλλά πάλιν την παλαιάν εντολήν 
σας την γράφω τώρα και ως νέαν, ό-
πως και πράγματι είναι. Και αυτό φαί-
νεται τόσον δια του Ιησού Χριστού, ο 
οποίος την εδίδαξε και την εφήρμοσε 
στον τέλειον βαθμόν, φαίνται και από 
σας, που την εφαρμόζετε μεταξύ σας. 
Αυτή δε η αγάπη δε τα λαμπρά της α-
ποτελέσματα μας πληροφορεί, ότι το 
σκότος της πλάνης και της αμαρτίας 
παρέρχεται, το δε αληθινόν φως της 
γνώσεως και της αρετής φωτίζει τώρα 
τον κόσμον. 
9 Εκείνος όμως που λέγει, ότι υπάρχει 
και ζη μέσα εις αυτό το φως, αλλά μι-
σεί τον αδελφόν του, αυτός μέχρι της 
ώρας που ευρίσκεται μέσα εις μίαν τέ-
τοια καταστάση ζη όχι στο φως, αλλά 
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μέσα στο σκοτάδι. 10 Εξ αντιθέτου, ε-
κείνος που αγαπά ειλικρινώς τον αδελ-
φόν του, αυτός μένει πράγματι και ζη 
στο φως του Χριστού και ούτε σκάνδα-
λον γίνεται αυτός δια τον άλλον ούτε ο 
ίδιος σκανδαλίζεται και πικραίνεται εκ 
μέρους των άλλων. 11 Οποιος όμως μι-
σεί τον αδελφόν του, ευρίσκεται μέσα 
στο σκοτάδι, φέρεται δε και ενεργεί 
κατά τρόπον σκοτεινόν και αμαρτω-
λόν, και δεν γνωρίζει που πηγαίνει, αλ-
λά σαν τυφλός περιπλανάται, διότι το 
σκότος της αμαρτωλής ζωής έχει τυ-
φλώσει τα μάτια της ψυχής του. 12 
Παιδάκια μου, αγαπητά μου παιδιά, 
σας γράφω αυτά σαν πιστοί Χριστια-
νοί που είσθε, έχουν συγχωρηθή αι α-
μαρτίαι σας δια της πίστεώς σας στο ό-
νομα του Ιησού Χριστού. 13 Γράφω εις 
σας, τους προωδευμένους χριστιανούς, 
που δια την ηλικίαν και την χριστιανι-
κήν σας ζωήν σας ταιριάζει να λέγεσθε 
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πατέρες, διότι έχετε γνωρίσει καλά τον 
προ πάσης αρχής αιώνιον λόγον του 
Θεού. Γράφω εις σας, νέοι, διότι έχετε 
νικήσει τον πονηρόν στους διαφόρους 
πειρασμούς, που σας έχει φέρει. Εχω 
γράψει εις σας παιδιά μου, διότι εγνω-
ρίσατε τον Θεόν Πατέρα, όχι μόνον α-
πό την θεωρητικήν διδασκαλίαν, αλλά 
και από την προσωπικήν σας δια της 
πίστεως και της αρετής πείραν. 14 Σας 
έγραψα, πατέρες, διότι έχετε γνωρίσει 
τον προαιώνιον Λογον του Θεού, τον 
Χριστόν. Σας έγραψα, νέοι, διότι είσθε 
ισχυροί εις την πνευματικήν ζωήν και 
ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας και 
καρποφορεί και έχετε νικήσει τον πο-
νηρόν. 15 Μη αγαπάτε τον αμαρτωλόν 
κόσμον ούτε τας ματαίας απολαύσεις 
και τας αμαρτωλάς τέρψεις, που υπάρ-
χουν στον κόσμον και αι οποίαι χωρί-
ζουν τον άνθρωπον από τον Θεόν. Εάν 
κανείς αγαπά τον κόσμον της αμαρτί-
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ας, η αγάπη του Θεού Πατρός, δεν υ-
πάρχει μέσα του. 16 Διότι κάθε τι που 
υπάρχει μέσα στον μακράν του Θεού 
κόσμον, όπως παραδείγματος χάριν εί-
ναι η διεφθαρμένη σαρκική επιθυμία, 
η αμαρτωλή επιθυμία που εισέρχεται 
εις την καρδίαν από τα απρόσεκτα μά-
τια και η αλαζονεία του βίου, αυτά δεν 
είναι από τον Θεόν και Πατέρα, αλλά 
προέρχονται από τον αμαρτωλόν κό-
σμον. 17 Και ο μάταιος και αμαρτωλός 
αυτός κόσμος παρέρχεται, όπως και η 
επιθυμία που γεννούν αι προκλητικαί 
τέρψστου. Εκείνος όμως που τηρεί το 
θέλημα του Θεού έχει την αιώνιον ζω-
ήν και μένει αιωνίως κοντά στον Θεόν. 
 

Ο Αντίχριστος και το χρίσμα του 
Χριστού 

 
18 Παιδιά μου, τελευταία και κρίσιμος 
είναι η σημερινή εποχή. Και καθώς έ-
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χετε ακούσει από την διδασκαλίαν των 
Αποστόλων, ότι ο αντίχριστος έρχεται· 
και τώρα πολλοί αντίχριστοι, πλανεμέ-
νοι και αιρετικοί, όργανα του αντιχρί-
στου έχουν έλθει. Από αυτό, λοιπόν, 
μανθάνομεν, ότι είναι κρίσιμος η επο-
χή μας. 19 Αυτοί δε οι αντίχριστοι από 
ημάς τους Χριστιανούς εβγήκαν και α-
πεμακρύνθησαν από την Εκκλησίαν. 
Αλλά δεν ήσαν πράγματι από ημάς, 
δεν υπήρξαν ποτέ γνήσιοι και άδολοι 
Χριστιανοί, διότι εάν ήσαν από ημάς, 
αληθινά πιστοί στον Χριστόν, θα είχαν 
μείνει μαζή μας. Κιβδηλοι όμως καθώς 
ήσαν, εξέκοψαν και απεμακρύνθησαν 
από την Εκκλησίαν του Χριστού, δια 
να φανερωθούν ότι δεν ήσαν όλοι τους 
από ημάς. 20 Αυτήν άλλως τε την γνώ-
σιν και διάκρισιν την έχετε και σεις. 
Σεις έχετε πράγματι πάρει κατά την ώ-
ραν του βαπτίσματος σας πνευματικόν 
χρίσμα, από τον άγιον, τον Ιησούν 
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Χριστόν. Και με τον φωτισμόν αυτόν 
του Πνεύματος γνωρίζετε όλα τα ανα-
φερόμενα εις την σωτηρίαν (και ημπο-
ρείτε να διακρίνετε την πλάνην και την 
αίρεσιν). 21 Τα παρά πάνω σας τα έ-
φραψα όχι διότι δεν γνωρίζετε την α-
λήθειαν, αλλ' αντιθέτως, διότι την γνω-
ρίζετε και διότι κανένα ψεύδος δεν 
προέρχεται ποτέ από την αλήθειαν.  
22 Ποίος δε είναι ο ψεύτης, παρά μό-
νον εκείνος που αρνείται, ότι ο Ιησούς 
είναι ο ενανθρωπήσας Υιός του Θεού, 
ο Χριστός; Αυτός είναι πράγματι ο αν-
τίχριστος και ο οπαδός του αντιχρί-
στου, αυτός που αρνείται τον Θεόν 
Πατέρα και τον ενανθρωπήσαντα Υι-
όν. 23 Καθένας που αρνείται τον Υιόν 
και δεν τον δέχεται ως τον σαρκωθέν-
τα Λογον και λυτρωτήν του κόσμου, 
δεν έχει ούτε κι τον Πατέρα. 24                
Σεις, λοιπόν, αυτό που έχετε ακούσει 
από την αρχήν της επιστροφής σας 
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προς τον Χριστόν, κρατήσατέ το καλά 
ώστε να μένη έντος σας. Εάν δε μείνη 
μέσα σας αυτό που απ' αρχής έχετε α-
κούσει, και σεις τότε θα μένετε εν τω 
Υιώ και εν τω Πατρί εις στενήν σχέσιν 
και κοινωνίαν. 25 Και αυτή είναι η υ-
πόσχεσις, την οποίαν ο ίδιος ο Χριστός 
μας υποσχέθη, η ζωή δηλαδή η αιώ-
νιος, η τελεία και ακατάλυτος ένωσίς 
μας και κοινωνία με τον Θεόν. 26 Αυτά 
έκρινα να σας γάψω δι' εκείνους, που 
προσπαθούν να σας παραπλανήσουν 
με τας αιρετικάς των διδασκαλίας.27 
Και σεις έχετε το πνευματικόν χρίσμα, 
το Αγιον Πνεύμα με τας δωρεάς του 
που ελάβατε από τον Χριστόν και μέ-
νει μέσα σας. Και δι' αυτό δεν έχετε α-
νάγκην να σας διδάξη κανένας άνθρω-
πος, αλλ' όπως αυτό τούτο το πνευμα-
τικόν χρίσμα σας διδάσκει για όλα, και 
κάθε τι που διδάσκει είναι απολύτως 
αληθινό και δεν είναι ψευδές, και κα-
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θώς εξ αρχής σας έχει διδάξει, έτσι 
πρέπει να μένετε εν τω Χριστώ και να 
κρατήτε την αλήθειαν, που το Πνεύμα 
σας έχει αποκαλύψει. 28   Και τώρα, 
λοιπόν, παιδιά μου, μένετε σταθεροί 
και ηνωμένοι με τον Χριστόν, ώστε, ό-
ταν κατά την Δευτέραν Παρουσίαν του 
φανερωθή ενδόξως, να έχωμεν θάρρος 
απέναντί του και να μη εντροπιασθώ-
μεν (αποφεύγοντες αυτόν), ένεκα α-
μαρτίας και ενόχης, κατά την Δευτέ-
ραν του Παρουσίαν. 29 Εφ' όσον δε 
ξεύρετε καλά, ότι ο Χριστός είναι δί-
καιος, γνωρίζετε επίσης από την προ-
σωπικήν σας πείραν ότι καθένας, ο ο-
ποίος εφαρμόζει την δικαιοσύνην εις 
την ζωήν του, έχει γεννηθή και ανα-
γεννηθή από αυτόν. 
 

Κεφάλαιο Γ΄ 
1 Ιδέτε πόσον πλουσίαν και θαυμαστήν 
αγάπην μας έχει δώσει ο Πατήρ, ώστε 
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να ονομασθώμεν τέκνα του Θεού. Δια 
τούτο ο κόσμος δεν μας κατανοεί, διότι 
δεν εγνώρισε και δεν κατενόησεν τον 
Θεόν, προς τον οποίον, καθό τέκνα 
του, ομοιάζομεν. 2 Αγαπητοί, τώρα εί-
μεθα τέκνα του Θεού, αλλ' ακόμη δεν 
έχει φανερωθή τι θα είμεθα στο μέλ-
λον. Γνωρίζομεν όμως ότι όταν ο Χρι-
στός φανερωθή με όλην αυτού την δό-
ξαν, θα γίνωμεν και ημείς όμοιοι με 
αυτόν κατά την δόξαν, διότι θα τον ί-
δωμεν όπως είναι εις όλην του την θεί-
αν δόξαν, η οποία θα είναι και ιδική 
μας δόξα. 3  Και ο καθένας που έχει 
και κρατεί σφικτά αυτήν την ελπίδα 
στον Χριστόν, καθαρίζει και κρατεί 
τον ευατόν του αγνόν από κάθε αμαρ-
τίαν, όπως και εκείνος είναι ο απόλυτα 
καθαρός και άγιος. 4 Καθένας, ο οποί-
ος πράττει την αμαρτίαν, διαπράττει 
και την παρανομίαν, διότι καταπατεί 
τον νόμον του Θεού. Και η αμαρτία εί-
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ναι καταπάτησις του θείου Νομου. 5 
Γνωρίζετε δε, ότι ο Χριστός εφανερώ-
θη ως άνθρωπος εις την γην, δια να 
πάρη επάνω του και εξαλείψη τας α-
μαρτίας μας, και αμαρτίας δεν υπάρχει 
καμμιά εις αυτόν, διότι είναι άγιος και 
απολύτως αναμάρτητος. 6  Καθένας 
που έχει κοινωνίαν με αυτόν και μένει 
εν τη κοινωνία με αυτόν, δεν αμαρτά-
νει. Καθένας όμως που αμαρτάνει, δεν 
τον έχει αισθανθή με τα μάτια της ψυ-
χής του και δεν τον έχει γνωρίσει ως 
Θεόν και λυτρωτήν του. 7 Αγαπητά 
μου παιδιά, ας μη σας παραπλανά και 
σας εξαπατά κανείς με παραπλανητι-
κάς και δολίας διδασκαλίας. Εκείνος 
που τηρεί δικαιοσύνην και έχει βίον ε-
νάρετον, είναι δίκαιος, όπως και ο Κυ-
ριος ημών Ιησούς Χριστός είναι δίκαι-
ος. 8 Εκείνος που επιμένει να πράττη 
την αμαρτίαν είναι από τον διάβολον, 
διότι ο διάβολος εξ αρχής με πείσμα ε-
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ναντίον του Θεού αμαρτάνει. Δι' αυτόν 
δε τον σκοπόν ο Υιός του Θεού εφανε-
ρώθη ως άνθρωπος επί της γης, δια να 
καταλύση και καταστρέψη εντελώς τα 
έργα του διαβόλου. 9 Καθένας που έ-
χει γεννηθή από τον Θεόν, δεν πράττει 
την αμαρτίαν, διότι έχει μέσα του ως 
μόνιμον κατάστασιν την νέαν ζωήν, 
που του έχει μεταδώσει και φυτεύσει ο 
Θεός. Και ένας τέτοιος άνθρωπος, που 
έχει δώσει οριστικώς την θέλησίν του 
στον Θεόν και την αρετήν, είναι ηθι-
κώς αδύνατον να αμαρτάνη, διότι έχει 
αναγεννηθή, έχει αποκτήσει το καθ' ο-
μοίωσιν Θεού. 10  Και εις αυτό ακρι-
βώς το σημείον είναι φανερά και ξεχω-
ρίζουν τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα 
του διαβόλου. Καθένας δηλαδή που 
δεν ζη βίον ενάρετον, δεν είναι από 
τον Θεόν, δεν έχει πατέρα τον Θεόν, ό-
πως επίσης και εκείνος που δεν αγαπά 
τον αδελφόν του. 
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Αδελφική αγάπη και εμπιστοσύνη 

στο Θεό 
 
11 Διότι αυτή είναι η θεμελιώδης και 
σπουδαιοτάτη εντολή, την οποίαν έχε-
τε ακούσει από την αρχήν που επι-
στεύσατε στον Χριστόν, το να αγαπώ-
μεν ο ένας τον άλλον. 12 Και να μη ο-
μοιάζωμεν με τον Καϊν, ο οποίος έσφα-
ξε κατά τον πλέον σκληρόν και απάν-
θρωπον τρόπον τον αδελφόν του. Και 
διατί τον έσφαξε; Διότι τα ιδικά του 
έργα ήσαν πονηρά, ενώ τα έργα του α-
δελφού του ήσαν δίκαια. (Κατά κανό-
να δε ο μοχθηρός και κακός μισεί, θα-
νασίμως τον δίκαιον). 13  Μην απορεί-
τε, λοιπόν, αδελφοί μου, εάν σας μισή 
ο κόσμος. 14  Ημείς γνωρίζομεν καλά 
ότι έχομεν μεταβή από τον πνευματι-
κόν θάνατον εις την πνευματικήν και 
αιωνίαν ζωήν, διότι αγαπώμεν τους α-
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δελφούς. Εκείνος όμως που δεν αγαπά 
τον αδελφόν μένει εις την κατάστασιν 
του πνευματικού θανάτου. 15  Καθέ-
νας που μισεί τον αδελφόν του, είναι 
φονιάς, (διότι το μίσος εμπνέει τον φό-
βον και τον όλεθρον του μισουμένου). 
Και γνωρίζετε καλά, ότι κάθε φονιάς 
δεν έχει ζωήν αιώνιον, η οποία να μένη 
μέσα του ως μόνιμος κατάστασις. 16                 
Εχομεν δε γνωρίσει ποία ακριβώς εί-
ναι η αγάπη με αυτό, με το ότι δηλαδή 
ο Χριστός, από άπειρον αγάπην κινού-
μενος, παρέδωκε την ζωήν του στον 
σταυρικόν θάνατον προς χάριν ημών. 
Ετσι επομένως και ημείς έχομεν υπο-
χρέωσιν, σύμφωνα με το παράδειγμά 
του, να θυσιάζωμεν και την ζωήν μας 
υπέρ των αδελφών μας (και όχι όπως ο 
Καϊν να αφαιρούμεν την ζωήν των η 
καθ' οιανδήποτε τρόπον να αδικούμεν 
αυτούς). 17   Οποίος όμως έχει τα αγα-
θά του κόσμου (που κάμνουν άνετον 
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την ζωήν) και βλέπει τον αδελφόν του 
να έχη ανάγκην, κλείσει δε τα σπλάγ-
χνα του και μείνει αναίσθητος εις την 
δυστυχίαν εκείνου, πως είναι δυνατόν 
η αγάπη του Θεού να μένη μέσα του; 
18  Αγαπημένα μου παιδιά, ας μη αγα-
πώμεν με τα λόγια μόνον και με την 
γλώσσαν, αλλ' ας αγαπώμεν με τα έρ-
γα της καλωσύνης και με την ειλικρί-
νειάν που επιβάλλει ο Θεός. 19  Και με 
αυτό, δηλαδή με την ειλικρινή αγάπην 
και αγαθοεργίαν, γνωρίζομεν ότι κα-
ταγόμεθα από την αλήθειαν, από τον 
Θεόν, ο οποίος είναι η αλήθεια. Επειδή 
δε τοιαύτην έχομεν την καταγωγήν και 
αγωνιζόμεθα να ασκούμεν την αγά-
πην, θα πείσωμεν και θα ειρηνεύσω-
μεν τας συνειδήσεις μας, ενώπιον του 
Θεού, ότι ορθώς πράττομεν. 20  Εάν ό-
μως μας κατηγορή η συνείδησις, ότι με 
τα λόγια μόνον αγαπώμεν τον αδελ-
φόν, πολύ περισσότερον θα μας κατη-
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γορήση ο Θεός, ο οποίος είναι βέβαια 
απείρως ανώτερος από την συνείδησίν 
μας και γνωρίζει πλήρως και τελείως, 
καλύτερα από αυτήν, τα πάντα. 21 Α-
γαπητοί, εάν η συνείδησίς μας δεν μας 
κατηγορή, τότε έχομεν θάρρος προς 
τον Θεόν, 22   και ο,τιδήποτε και αν 
του ζητούμεν, το λαμβάνομεν από αυ-
τόν, διότι τηρούμεν τας εντολάς του 
και πράττομεν αυτά, που του είναι ευ-
άρεστα. Και γινόμεθα έτσι τέκνα των 
ευλογιών του. 23 Λοιπόν αυτή είναι η 
θεμελιώδης και σπουδαιοτάτη εντολή 
του, να πιστεύωμεν δηλαδή στο όνομα 
του Υιού του, Ιησού Χριστού, και να α-
γαπώμεν με ειλικρίνειαν ο ένας τον 
άλλον σύμφωνα με την εντολήν της α-
γάπης που μας έδωσεν ο Χριστός. 24  
Και εκείνος, που τηρεί τας εντολάς του 
Θεού, μένει στον Θεόν και ο Θεός μέ-
νει εις αυτόν. Και με αυτόν ακριβώς 
τον τρόπον έχομεν βεβαίαν την πληρο-
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φορίαν της συνειδήσεως, και γνωρίζο-
μεν οτι ο Θεός μένει μέσα μας, από το 
Πνεύμα που μας έχει δώσει και το ο-
ποίον μας πληροφορεί δια την κοινω-
νίαν και ενότητα μας με τον Θεόν. 
 

Κεφάλαιο Δ΄ 
 
1  Αγαπητοί, μη δίδετε εμπιστοσύνην 
εις κάθε πνεύμα ανθρώπων, αλλά να ε-
ξετάζετε τους ανθρώπους, που διαβε-
βαιώνουν ότι έχουν Πνεύμα Θεού και 
πνευματικά χαρίσματα, εάν πράγματι 
είναι από τον Θεόν, διότι πολλοί ψευ-
δοπροφήται έχουν βγη στον κόσμον. 2 
Ημπορείτε δε να ξεχωρίζετε και να 
γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού με τού-
το το κριτήριον· κάθε δηλαδή άνθρω-
πος που παρουσιάζεται ότι έχει Πνεύ-
μα Θεού, εάν ομολογή αδιστάκτως και 
πιστεύη, ότι ο Ιησούς Χριστός έλαβε 
σάρκα και ήλθεν ως Θεάνθρωπος λυ-
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τρωτής εις την γην, είναι πράγματι εκ 
του Θεού. 3  Και κάθε άνθρωπος, που 
ισχυρίζεται, ότι εμπνέεται από το 
Πνεύμα, δεν ομολογεί όμως, ότι ο Ιη-
σούς Χριστός ήλθεν εκ του ουρανού 
και έλαβε σάρκα ανθρωπίνην, αυτός 
δεν είναι από τον Θεόν. Και αυτό ακρι-
βώς, το να αρνήται κανείς την εναν-
θρώπησιν του Υιού του Θεού, είναι το 
κήρυγμα του αντιχρίστου, περί του ο-
ποίου έχετε ακούσει ότι πρόκειται να 
έλθη. 4   Και τώρα ευρίσκεται στον κό-
σμον εκπροσωπούμενος από τους αι-
ρετικούς και τους ψευδοδιδασκάλους. 
Σεις, όμως, αγαπητά μου παιδιά, είσθε 
από τον Θεόν και έχετε νικήσει τους 
αιρετικούς, τους προδρόμους αυτούς 
του αντιχρίστου, διότι είναι μεγαλύτε-
ρος ο Θεός, που ευρίσκεται μέσα σας, 
που σας φωτίζει και σας ενισχύει, πα-
ρά ο σατανάς, που ενεργεί μέσα στον 
σκληρόν και αμετανόητον κόσμον. 5  
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Αυτοί οι ψευδοπροφήται προέρχονται 
από τον αμαρτωλόν κόσμον. Δια τούτο 
και ομιλούν σύμφωνα με τας αμαρτω-
λάς αντιλήψεις και διαθέσστου κόσμου 
και ο κόσμος τους ακούει και τους 
προσέχει. 6 Ημείς όμως, οι απόστολοι 
και οι κήρυκες του Ευαγγελίου, είμεθα 
εκ του Θεού και εμπνεόμεθα από αυ-
τόν. Εκείνος δε που έχει γνωρίσει και 
πιστεύσει στον Θεόν, μας ακούει με 
προθυμίαν και προσοχήν. Οποιος ό-
μως δεν προέρχεται από τον Θεόν, δεν 
μας ακούει και δεν δέχεται το κήρυγμά 
μας. Με αυτό δε το κριτήριον γνωρίζο-
μεν και ξεχωρίζομεν το Πνεύμα της α-
ληθείας, και το πνεύμα του διαβόλου, 
που οδηγεί εις την πλάνην. 
 

Ο Θεός είναι αγάπη 
 
7  Αγαπητοί, ας αγαπώμεν ο ένας τον 
άλλον, διότι η αγάπη προέρχεται εκ 
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του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη. Και 
καθένας που αγαπά με ειλικρίνειαν 
τους άλλους, έχει γεννηθή από τον Θε-
όν, ζη εν τω Θεώ και ως εκ τούτου 
γνωρίζει τον Θεόν. 8 Εκείνος όμως που 
δεν έχει αυτήν την αγάπην, δεν εγνώ-
ρισε ποτέ τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι 
αγάπη και η πηγή της αγάπης. 9 Εφα-
νερώθη δε εν μέσω ημών αυτή η άπει-
ρος αγάπη του Θεού με τούτο το μέγα 
γεγονός· με το ότι δηλαδή ο Θεός έ-
στειλε τον μονογενή του Υιόν στον κό-
σμον, δια να αποκτήσωμεν ημείς οι α-
μαρτωλοί άνθρωποι με την θυσίαν ε-
κείνου την αιωνίαν ζωήν. 10 Και στού-
το ακριβώς συνίσταται και φαίνεται η 
αγάπη του Θεού, στο ότι δεν είμεθα η-
μείς, που πρώτοι ηγαπήσαμεν τον Θε-
όν, αλλ' στο ότι αυτός ημάς τους αμαρ-
τωλούς και ενόχους μας ηγάπησε και 
έστειλε τον Υιόν του, δια να προσφέρη 
τον εαυτόν του λυτρωτικήν θυσία υπέρ 
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των αμαρτιών μας και να μας συμφιλι-
ώση με τον Θεόν. 11 Αγαπητοί, εάν κα-
τ' αυτόν τον θαυμαστόν τρόπον μας η-
γάπησεν ο Θεός, έχομεν και ημείς υπο-
χρέωσιν να αγαπώμεν ο ένας τον άλ-
λον. 12  Τον Θεόν κανείς ποτέ έως τώ-
ρα δεν έχει ιδεί και γνωρίσει εις όλην 
του την τελειότητα. Εάν όμως αγαπώ-
μεν ο ένας τον άλλον, τότε ο αόρατος 
και ακατάληπτος Θεός μένει έντος η-
μών και η άπειρος αγάπη του παραμέ-
νει πλήρης και τελεία μέσα μας. 13 Με 
τούτο το γεγονός γνωρίζομεν, ότι μέ-
νομεν μέσα στον Θεόν και ο Θεός μέ-
νει έντος ημών, με το ότι μας έχει δώ-
σει από το πνεύμα του και κατέστησε 
τον εαυτόν μας κατοικίαν ιδικήν του. 
14  Και ημείς οι Απόστολοι είδαμεν με 
τα ίδια μας τα μάτια και σαν αυτόπται 
μάρτυρες διαβεβαιώνομεν, ότι ο Θεός 
Πατήρ από την άπειρον προς ημάς α-
γάπην του κινούμενος έστειλε τον Υιόν 
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του σωτήρα του κόσμου. 15    Οποιος, 
λοιπόν ομολογήσει με καθαράν και α-
κλόνητον πίστιν, ότι ο Ιησούς είναι ο 
σαρκωθείς Υιός του Θεού, ο Θεός μένει 
έντος αυτού και αυτός μένει εν τω Θε-
ώ. 16  Και ημείς από όσα είδαμεν και 
ηκούσαμεν και εδοκιμάσαμεν εκ πεί-
ρας, έχομεν γνωρίσει και έχομεν πι-
στεύσει εις αυτήν την αγάπην, την ο-
ποίαν έχει προς ημάς ο Θεός. Ο Θεός 
είναι η αγάπη και η πηγή της αγάπης 
και όποιος μένει εις αυτήν την αγάπην 
και την ασκεί δια των έργων, μένει εν 
τω Θεώ και ο Θεός μένει εν αυτώ. 17 
Τούτο δε είναι τοό σημείον και η από-
δειξις, ότι η αγάπη μας έχει ολοκληρω-
θή και φθάσει στον τέλειον βαθμόν, το 
να έχωμεν θάρρος και να περιμένωμεν 
άφοβοι την μεγάλην εκείνην ημέραν 
της Κρίσεως. Διότι με την αγάπην γι-
νόμεθα όμοιοι προς Εκείνον, που υ-
πάρχει τώρα στους ουρανούς πλήρης 
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αγάπης, ημείς, οι οποίοι γεμάτοι αγά-
πην ζώμεν και ευρισκόμεθα ακόμη α-
νάμεσα στον αμαρτωλόν κόσμον. 18 
Φοβος ενώπιον του κριτού και της κρί-
σεως δεν υπάρχει εις την καρδίαν του 
ανθρώπου, που αγαπά, αλλ' η τελεία 
κατά Θεόν αγάπη βγάζει έξω από την 
ψυχήν και διώχνει τον φόβον. Διότι ο 
φόβος προϋποθέτει την τιμωρίαν εξ 
αιτίας της ενοχής. Και εκείνος που φο-
βείται εξ αιτίας της ενοχής του, είναι 
φανερόν ότι δεν έχει προχωρήσει και 
δεν έχει γίνει τέλειος εις την αγάπην. 
19 Ολοι ημείς οι πιστοί αγαπώμεν τον 
Θεόν, επειδή έχομεν γνωρίσει και αι-
σθανθή βαθειά, ότι αυτός πρώτος μας 
έχει αγαπήσει. 20  Εάν όμως κανείς πη 
ότι αγαπώ τον Θεόν και συγχρόνως μι-
σή τον αδελφόν του, είναι ψεύστης. Δι-
ότι εκείνος που δεν αγαπά τον αδελ-
φόν του, τον οποίον είδε και βλέπει 
κάθε ημέραν, πως είναι δυνατόν να α-



Α΄ Επιστολή Ιωάννου 

~ 35 ~ 
 

γαπά τον Θεόν, τον οποίον ποτέ δεν έ-
χει ίδει· 21  Και αυτήν την εντολήν έχο-
μεν πάρει από αυτόν· εκείνος που αγα-
πά τον Θεόν να αγαπά και τον αδελ-
φόν του. 
 

Κεφάλαιο Ε΄ 
 

1  Καθένας που έχει την αληθινήν και 
ενεργόν πίστιν, ότι ο Ιησούς είναι ο 
Χριστός, ο Θεάνθρωπος λυτρωτής, έ-
χει γεννηθή πνευματικώς από τον Θε-
όν και καθένας που αγαπά τον Θεόν, ο 
οποίος τον έχει γεννήσει πνευματικώς, 
αγαπά και τον αδελφόν του, που έχει 
γεννηθή από τον ίδιον Θεόν Πατέρα. 2    
ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ 
τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶ-

μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.2                   
Με τούτο εδώ το γεγονός γνωρίζομεν, 
ότι αγαπώμεν ειλικρινώς τα τέκνα του 
Θεού, όταν αγαπώμεν τον Θεόν με ό-
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λην μας την δύναμιν και αγωνιζόμεθα 
να τηρούμεν τας εντολάς του. 3  αὕτη 
γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐν-

τολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν· καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐ-
τοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 3  Διότι αυτή εί-
ναι η προς τον Θεόν ειλικρινής αγάπη, 
να τηρούμεν τας εντολάς του και αι εν-
τολαί του δεν είναι καταθλιπτικαί και 
ακατόρθωτοι. 4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημέ-
νον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ 
αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κό-
σμον, ἡ πίστις ἡμῶν. 4 Διότι καθένας, 
που έχει αναγεννηθή από τον Θεόν, νι-
κά τον αμαρτωλόν κόσμον, ο οποίος 
παρεμβάλλει δυσκολίας εις την τήρη-
σιν του θείου θελήματος. Και αυτή εί-
ναι η νίκη, η οποία ενίκησε τον κόσμον 
της αμαρτίας, η πίστις ημών, (η οποία 
καταλύει την αμαρτίαν και οδηγεί 
στον δρόμον της αρετής και της ζωής). 
5 Ποιός δε είναι εκείνος, που νικά 
πράγματι τον κόσμον των απατηλών 
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τέρψεων και αμαρτιών, παρά μόνον ε-
κείνος, που αδίστακτα πιστεύει, ότι ο 
Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, που ε-
νηνθρώπησε δια την σωτηρίαν των αν-
θρώπων; 
  

Η μαρτυρία για τον Υιό 
 
,6  Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υι-
ός και Λογος του Θεού, που ήλθε εις 
την γην ως άνθρωπος και απεδείχθη 
ως Μεσσίας δια του βαπτίσματος στο 
ύδωρ του Ιορδάνου, όπου εμαρτυρήθη 
από τον Πατέρα ως Υιός του αγαπητός 
και δια του αίματός του, που προσέφε-
ρε ως θυσίαν προς τον Θεόν δια την 
σωτηρίαν ημών. Και δεν απεδείχθη 
Μεσσίας δια του βαπτίσματος μόνον, 
αλλά και δια του αίματός του, που έχυ-
σε ως θυσίαν επάνω στον σταυρόν. Αλ-
λά και το Αγιον Πνεύμα είναι εκείνο, 
που μαρτυρεί περί αυτού και η μαρτυ-
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ρία αυτή είναι απολύτως αληθινή, διό-
τι το Πνεύμα το Αγιον είναι αυτή αύτη 
η αλήθεια. 7 Διότι τρεις είναι εκείνοι, 
οι οποίοι μαρτυρούν στον ουρανόν και 
λέγουν πάντοτε την απόλυτον και κα-
θαράν αλήθειαν, ο Πατήρ, ο Λογος και 
το Αγιον Πνεύμα. Και αυτοί οι τρεις εί-
ναι ένα, διότι έχουν την αυτήν φύσιν 
και ουσίαν. 8 Και τρεις είναι εκείνοι, 
που μαρτυρούν κάτω εις την γην· το Α-
γιον Πνεύμα με τας προφητείας και α-
ποκαλύψεις, το βάπτισμα του Χριστού 
στο ύδωρ του Ιορδάνου και το αίμα 
του Χριστού, που εχύθη κατά την 
σταυρικήν θυσίαν. Και τα τρία αυτά 
μαρτυρούν δια το ένα και το αυτό γε-
γονός, δια τον Ιησούν Χριστόν ως Θε-
άνθρωπον λυτρωτήν. 9 Εάν δε δεχώ-
μεθα ως αληθηνήν την μαρτυρίαν των 
ανθρώπων, οι οποίοι ως άνθρωποι πι-
θανόν και να πλανώνται, ακόμη περισ-
σότερον και χωρίς κανένα δισταγμόν 
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πρέπει να δεχθώμεν την μαρτυρίαν 
του Θεού, επειδή αυτή είναι ασυγκρί-
τως ανωτέρα από την μαρτυρίαν των 
ανθρώπων· διότι η παρά πάνω μαρτυ-
ρία είναι η απολύτως αξιόπιστος μαρ-
τυρία του Θεού, την οποίαν έχει δώσει, 
κατά τον πλέον επίσημον τρόπον περί 
του Υιού του. 10 Εκείνος δε που πι-
στεύει αδίστακτα στον Υιόν του Θεού, 
έχει αυτήν την μαρτυρίαν μέσα του, ε-
πικυρωμένην και από την προσωπικήν 
του πείραν ως πιστού Χριστιανού. Ε-
κείνος όμως που δεν πιστεύει στον Θε-
όν, είναι σαν να έχη κάμει αυτόν ψεύ-
στην και ανάξιον εμπιστοσύνης, διότι 
δεν έχει πιστεύσει εις την επίσηνος 
μαρτυρίαν, την οποίαν έχει δώσει ο 
Θεός περί του Υιού του. 11  Και αυτή 
είναι η μεγάλη μαρτυρία του Θεού, ότι 
αυτός έδωκεν εις ημάς τους πιστούς 
ζωήν αιώνιον. Και αυτή η αιώνιος και 
μακαρία ζωή υπάρχει στον Υιόν του 
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και μεταδίδεται δια του Υιού του εις ό-
σους πιστεύουν εις αυτόν. 12   Διότι 
πράγματι εκείνος που έχει εις την καρ-
δίαν του τον Υιόν και είναι ενωμένος 
με αυτόν δια της πίστεως, έχει την 
μαρτυρίαν και την αιωνίαν ζωήν. Εκεί-
νος όμως που δεν έχει μέσα του τον Υι-
όν του Θεού, δεν έχει την αιωνίαν ζω-
ήν.  
 
Η βεβαιότητα για την αιώνια ζωή 

 
13 Εγραψα αυτά εις σας, που πιστεύε-
τε με όλην σας την καρδίαν στο όνομα 
του Υιού του Θεού, δια να γνωρίσετε 
καλά, ότι έχετε αιωνίαν ζωήν και δια 
να πιστεύσετε ακόμη περισότερον και 
σταθερότερον στο όνομα του Υιού του 
Θεού. 14 Και αυτή η πίστις είναι το 
θάρρος και η παρρησία, που έχομεν 
προς τον Θεόν, που εκδηλώνεται και 
στο γεγονός, ότι εάν του ζητούμεν κάτι 
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σύμφωνον προς το θέλημά του, ακούει 
την προσευχήν μας και εκπληρώνει το 
αίτημά μας. 15 Και εφ' όόσον γνωρίζο-
μεν καλά και είμεθα βέβαιοι ότι μας α-
κούει εις ο,τι ηθέλαμεν ζητήσει από 
αυτόν, γνωρίζομεν επίσης καλά, ότι έ-
χομεν και τα αιτήματα που εζητήσα-
μεν από αυτόν δια της προσευχής (εφ' 
όσον βέβαια αυτά είναι σύμφωνα με 
το άγιον θέλημα του). 16 Εάν κανείς ί-
δη τον αδελφόν του να διαπράττη α-
μαρτίαν, η οποία δεν φέρει πνευματι-
κόν θάνατον, θα ζητήση από τον Θεόν 
δια της προσευχής και θα δώση ο Θεός 
εις αυτόν ζωήν· δηλαδή θα δώση άφε-
σιν και ζωήν, εις εκείνους που περιπί-
πτουν εις μη θανάσιμα αμαρτήματα. 
Υπάρχει αμαρτία, η οποία οδηγεί προς 
τον πνευματικόν θάνατον· δεν λέγω 
και δεν προτρέπω να παρακαλέση κα-
νείς τον Θεόν δια την θανάσιμον και α-
θεράπευτον πλέον αυτήν αμαρτίαν. 17 
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Καθε αδικία, και η πλέον μικρά παρά-
βασις του θείου θελήματος, είναι α-
μαρτία. Αλλ' υπάρχει και αμαρτία, που 
οδηγεί προς τον πνευματικόν θάνατον. 
18 Γνωρίζομεν δε καλά, ότι καθένας 
που έχει αναγεννηθή από τον Θεόν, α-
γωνίζεται επιτυχώς κατά της αμαρτίας 
και δεν αμαρτάνει. Αλλά προφυλάσσει 
τον ευατόν του από την αμαρτίαν εκεί-
νος, που έχει αναγεννηθή από τον Θε-
όν, και ο πονηρός δεν τον θίγει ούτε 
και έχει καμμίαν εξουσίαν επάνω εις 
αυτόν. 19 Εχομεν βεβαίαν την πληρο-
φορίαν της συνειδήσεως ότι ημείς οι 
πιστοί είμεθα από τον Θεόν, ενώ εξ αν-
τιθέτου όλοι οι μακράν του Θεού, οι 
άνθρωποι του αμαρτωλού κόσμου, εί-
ναι βυθισμένοι μέσα εις την πονηρίαν 
και ευρίσκονται κάτω από την εξουσί-
αν του πονηρού. 20 Γνωρίζομεν δε κα-
λά, ότι ο Υιός του Θεού έχει έλθει και 
μας έδωσε νουν φωτισμένον και ικα-
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νόν να γνωρίζωμεν τον αληθινόν Θεόν. 
Είμεθα δε και ζώμεν μέσα στον αληθι-
νόν Θεόν, δια του Υιού του, του Ιησού 
Χριστού. Και αυτός, ο Ιησούς Χρι-
στός, είναι ο αληθινός Θεός, και η 
αιώνιος ζωή και η ανεξάντλητος 
πηγή της αιωνίας ζωής. 21  Παιδιά 
μου, αγαπημένα μου παιδιά, προφυ-
λάξτε τον εαυτόν σας από τα διάφορα 
είδωλα του αμαρτωλού και απίστου 
κόσμου. Αμήν. 

 
Ο τελευταίος στίχος 20, είναι καταπέλ-
της εναντίον των Μαρτύρων του Ιεχο-
βά, χιλιαστών, που λέγουν ότι ο  Ιη-
σούς Χριστός δεν είναι Θεός αληθινός. 
Ο Ιωάννης μας βεβαιώνει ότι είναι 
Θεός αληθινός καί ζωή αιώνια.Έ-
τσι κλείνει τα απύλωτα στόματα 
των εχθρών του Κυρίου. 
 


