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The First Epistle General of
John

େଯାହନ ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର
େଲଖକ
ଏହି ପତ୍ର େଲଖକ ବିଷୟେର ସୂଚନା ପ୍ର କାଶ କେର ନାହିଁ

କି ୁ ଏକ ମଜଭୁ ତ, ସୁସ ତ ଏବଂ ପ୍ର ଥମ ଶତା ୀର ବି ାସୀମାନ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାେର ଏହା େପ୍ର ରିତ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ େଯାହନ େଲଖିଥିେଲ
(ଲୂକ 6:13,14) ଯଦିଓ େଯାହନ ନାମ ଏହି ପତ୍ର େର ଉେ ଖ
େହାଇ ନାହିଁ ତଥାପି ତିେନାଟି ସୂତ୍ର ରୁ େଯାହନ ହିଁ ଏହି ପୁ କର
େଲଖକ େବାଲି ପ୍ର କାଶ ହୁ ଏ। ପ୍ର ଥମତଃ, ପ୍ର ାରି କ ି ତୀୟ
ଶତା ୀର େଲଖକମାେନ େଯାହନ ୁ େଲଖକଭାେବଗ୍ର ହଣକରି ।
ି ତୀୟେର, ଏହି ପତ୍ର େର େଯାହନ ସୁସମାଚାରେର ଥିବା ଶ ଓ
େଲଖାର େଶୖଳୀ ସହିତ ସମାନତା ରହିଛି। ତୃ ତୀୟେର, େଲଖକ
ପ୍ର କାଶ କରି େଯ େସ ଯୀଶୁ ୁ େଦଖିଛି ଏବଂ ତାହା ଶରୀରକୁ
ଶର୍ କରିଛି ଯାହା ପ୍ର ମାଣ କେର େଯ େପ୍ର ରିତ େଯାହନ ହିଁ ଏହି
ପତ୍ର େଲଖିଛି , ପ୍ର ଥମ େଯାହନ. 1:14, 4:14।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 85-95 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯାହନ ନିଜ ଜୀବନର େଶଷ ସମୟେର ଏହି ପତ୍ର ଏଫିସେର

େଲଖିଛି , େଯଉଁ ାନେର େସ ନିଜର ବୃ ସମୟକୁ ଅଧିକାଂଶ
କାଟିଥିେଲ।

ପ୍ର ାପକ
ପ୍ର ଥମ େଯାହନ ପତ୍ର ର ପ୍ର ାପକ ବିଷୟେର ଏଠାେର
ଭାବେର ପ୍ର କାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ର ଥମ େଯାହନ

1:3-4, 2:12-14 ପଦ ଅନୁସାେର ଏହି ପତ୍ର ବି ାସୀମାନ ୁ
େଲଖାଯାଇଥିଲା। ହୁ ଏତ, ଏହା ଭି ଭି ାନେର ଥିବା ସାଧୁମାନ ୁ
ମଧ୍ୟ େଲଖାଯାଇଥିବ। ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର ଥିବା
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ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା, 2:1 “େହ େମାହର ପି୍ର ୟ
ସ ାନମାେନ।”

ଉେ ଶ୍ୟ
ସହଭାଗିତାକୁ େପ୍ର ା ାହିତ କରିବାକୁ େଯାହନ ଏହି ପତ୍ର

େଲଖିଥିେଲ ଯାହା ାରା ଆେ ମାେନ ଆନ େର ପୂ ର୍ େହବା,
ପାପରୁ ଦୂରେର ରହିବା, ପରିତ୍ର ାଣର ଆଶା ପ୍ର ା କରିବା ଏବଂ
ବି ାସୀମାେନ ବି ାସର ପୂ ର୍ ଆଶା ପ୍ର ା କରିେବ ଏବଂ ଖ୍ର ୀ
ସହିତ ବ୍ୟି ଗତ ସ କର୍ ାପନ କରିେବ। େଯାହନ ଭ
ଶିକ୍ଷକମାନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟେର ବିେଶଷ ଭାବେର ଉେ ଖ କରି
େଯଉଁମାେନ ମ ଳୀରୁ ପୃଥକ୍ େହାଇ େଲାକମାନ ୁ ସୁସମାଚାରର
ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂେରଇ େନବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ସହଭାଗିତା

ରୂ ପେରଖା
1. ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟ — 1:1-4
2. ସହଭାଗିତା — 1:5-2:17
3. ଛଳକୁ ଚିି ବା — 2:18-27
4. ବ ର୍ ମାନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ — 2:28-
3:10

5. ଆ ାସନର ଆଧାର େପ୍ର ମ — 3:11-24
6. ଆ ାମାନର ପରୀକ୍ଷା — 4:1-6
7. ପବିତ୍ର ୀକରଣ ନିମେ ଆବଶ୍ୟକତା — 4:7-5:21

ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟ
1 ଆଦ୍ୟରୁ େଯ ଥିେଲ, ଯାହା ବାକ୍ୟ ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ,

ଯାହା ୁ ଚକୁ୍ଷେର େଦଖିଅଛୁ, ଯାହା ୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ
ହ େର ଶର୍ କରିଅଛୁ, େସହି ଜୀବନ ରୂ ପ ବାକ୍ୟ ସ େର
ଜଣାଉଅଛୁ। 2 େସହି ଜୀବନ ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ, ଆଉ ଆେ ମାେନ
େଦଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛୁ; େଯଉଁ ଅନ ଜୀବନ ପିତା
ସ େର ଥିେଲ ଓ ଆ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ,
ତାହା ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛୁ। 3 ଯାହା ଆେ ମାେନ
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େଦଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ,ତାହା ତୁ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଅଛୁ, େଯପରି
ତୁ ମାନ ର ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ସହିତ ସହଭାଗିତା େହାଇପାେର;
ଆଉ ଆ ମାନ ର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହା ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଅଛି। 4ଆ ମାନ ରଆନ େଯପରି ପରିପୂ ର୍ ହୁ ଏ,
ଏଥିନିମେ ଆେ ମାେନ ଏହିସବୁ େଲଖୁଅଛୁ।

େଜ୍ୟାତିଃେର ଆଚରଣ
5 ଆେ ମାେନ ତାହା ଠାରୁ େଯଉଁ ସ ାଦ ଶୁଣିଅଛୁ ଓ

ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛୁ, ତାହା ଏହି, ଈଶ୍ବ ର େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ ପ,
ଆଉ ତାହା ଠାେର ଅ କାରର େଲଶ ନାହିଁ। 6 ତାହା ସହିତ
ଆ ମାନ ର ସହଭାଗିତା ଅଛି, ଏହା କହି ଯଦି ଆେ ମାେନ
ଅ କାରେରଆଚରଣକରୁ ତାହାେହେଲଆେ ମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ,
ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ ନ ଥାଉ। 7 କି ୁ େସ େଯପରି
େଜ୍ୟାତିନ ବାସୀ, ଆେ ମାେନ ଯଦି େସହିପରି େଜ୍ୟାତିଃେର
ଆଚରଣ କରୁ , େତେବ ଆ ମାନ ର ପର ର ସହଭାଗିତା ଅଛି,
ପୁଣି,ତାହା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ର ସମ ପାପରୁ ଆ ମାନ ୁ ପରି ାର
କେର। 8ଆ ମାନ ରପାପ ନାହିଁ! ଏହା ଯଦି କହୁ ,ତାହାେହେଲ
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ର ବ ନା କରୁ , ପୁଣି, ଆ ମାନ ଠାେର ସତ୍ୟ
ନାହିଁ। 9 ଯଦି ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ୀକାର କରୁ ,
େତେବ େସ ଆ ମାନ ର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମ ଅଧମର୍ ରୁ
ଆ ମାନ ୁ ପରି ାର କରିବାକୁ ବି ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟି ।
10 ଆେ ମାେନ ପାପ କରି ନାହଁୁ , ଏହା ଯଦି କହୁ , ତାହାେହେଲ
ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରୁ , ପୁଣି, ତାହା ବାକ୍ୟ
ଆ ମାନ ଠାେର ନାହିଁ।

2
ଯୀଶୁ ଆମର ସପକ୍ଷବାଦୀ

1 େହ େମାହର ବ ଗଣ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପାପ ନ କର,
ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଏହିସବୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି। କି ୁ େକହି
ଯଦି ପାପ କେର, ତାହାେହେଲ ପିତା ଛାମୁେର ଆ ମାନ ର
ଜେଣ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛି , େସ ଧାମ କ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ । 2 ଆଉ



୧ େଯାହନ 2:3 iv ୧ େଯାହନ 2:13

େସ ଆ ମାନ ପାପ ନିମେ , େକବଳ ଆ ମାନ ପାପ ନିମେ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସମ ଜଗତର ପାପ ନିମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାୟି ରୂ ପ
ଅଟି । 3 ଯଦି ଆେ ମାେନ ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ , େତେବ
ତ ାରା ଜ୍ଞାତ େହଉେଯ,ଆେ ମାେନତାହା ୁ ଜାଣୁ। 4ତାହା ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ ନ କରି ତାହା ୁ ଜାେଣ େବାଲି େଯ କେହ, େସ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ
ଓ ତାହାଠାେର ସତ୍ୟ ନାହିଁ; 5 କି ୁ େଯ ତାହା ବାକ୍ୟ ପାଳନ
କେର, ତାହାଠାେର ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ପ୍ର କୃତ ରୂ େପ ସି େହାଇଅଛି।
ଏତ ାରାଆେ ମାେନଜାଣୁ େଯ,ଆେ ମାେନତାହା ଠାେରଅଛୁ।
6େଯତାହା ଠାେର ରେହ େବାଲି କେହ, େସ ତାହା ପରିଆଚରଣ
କରିବା ମଧ୍ୟ କ ର୍ ବ୍ୟ।

ନୂତନ ଆଜ୍ଞା
7 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େକୗଣସି ନୂତନ

ଆଜ୍ଞା େଲଖୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆର ରୁ େଯଉଁ ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା
ତୁ େ ମାେନ ପାଇଅଛ, ତାହା େଲଖୁଅଛି; େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ
ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ହିଁ େସହି ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା। 8 ପୁନ , ମୁଁ ନୂତନ
ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି, ଏହା ତାହା ଠାେର ଓ
ତୁ ମାନ ଠାେର ସତ୍ୟ େବାଲି ପ୍ର କାଶ ପାଏ। କାରଣ ଅ କାର
ଘୁି ଯାଉଅଛି ଓ ସତ୍ୟ େଜ୍ୟାତିଃ ପ୍ର କାଶିତ େହଲାଣି। 9 େଯ ଆପଣା
ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରି କେହ େଯ, େସ େଜ୍ୟାତିଃେର ଅଛି, େସ ଏପଯର୍ ୍ୟ
ସୁ ା ଅ କାରେର ଅଛି। 10 େଯ ଆପଣା ଭାଇକୁ େପ୍ର ମ କେର, େସ
େଜ୍ୟାତିଃେର ରେହ, ପୁଣି, ତାହାଠାେର ଝୁ ି ବାର େକୗଣସି କାରଣ
ନାହିଁ। 11 କି ୁ େଯଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ଅ କାରେର
ଅଛି, ପୁଣି, ଅ କାରେର ଭ୍ର ମଣ କରି େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଅଛି, ତାହା
ଜାେଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଅ କାର ତାହାର ଚକୁ୍ଷକୁ ଅ କରିଅଛି।
12ବ ଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି,

କାରଣ ତାହା ନାମ ସକାେଶ ତୁ ମାନ ର ପାପ କ୍ଷମା
େହାଇଅଛି।

13 େହ ପିତୃ ଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି,
କାରଣ େଯ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛି , ତାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିଅଛ।

େହ ଯୁବକମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି,
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କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପାପା ାକୁ ଜୟ କରିଅଛ।
14ବ ଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି,

କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପିତା ୁ ଜାଣିଅଛ।
େହ ପିତୃ ଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି,

କାରଣ େଯ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛି , ତାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିଅଛ।
େହ ଯୁବକମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି,

କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ବଳବାନ,
ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ ଠାେର ଅଛି
ଓ ତୁ େ ମାେନ ପାପା ାକୁ ଜୟ କରିଅଛ।
ସଂସାରର େପ୍ର ମ ଅସାର

15 ସଂସାର କିଅବା େସଥିେର ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ େପ୍ର ମ ନ କର।
େକହି ଯଦି ସଂସାରକୁ େପ୍ର ମ କେର, ପିତା େପ୍ର ମ ତାହାଠାେର
ନାହିଁ; 16 କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକୁ୍ଷର ଅଭିଳାଷ ଓ
େଲୗକିକ ଗବର୍ , ସଂସାରେର ଥିବା ଏହି ସମ ବିଷୟ ପିତା ଠାରୁ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉ େହାଇଥାଏ। 17 ପୁଣି, ସଂସାର ଓ
େସଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର େଯ ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ପାଳନ କେର,
େସ ନିତ୍ୟ ାୟୀ।

ଖ୍ର ୀ ଶତ ଠାରୁ ସତକର୍ ତା
18 େହ ବ ଗଣ, େଶଷକାଳ ଉପି ତ, ପୁଣି, ଭ ଖ୍ର ୀ ଆସି ବ

େବାଲି ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଶୁଣିଥିଲ, େସହିପରି ଏେବ ମଧ୍ୟ
ଅେନକ ଭ ଖ୍ର ୀ ଉଠିେଲଣି; ଏତ ାରା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁଅଛୁ
େଯ, େଶଷକାଳ ଉପି ତ। 19 େସମାେନ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ବାହାରିେଲ, କି ୁ ଆ ମାନ ଦଳର େଲାକ ନ ଥିେଲ; କାରଣ ଯଦି
ଆ ମାନ ଦଳର େଲାକ େହାଇଥାଆେ , େତେବ ଆ ମାନ
ସହିତ ରହିଥାଆେ ; କି ୁ ସମେ େଯ ଆ ମାନ ଦଳର େଲାକ
ନୁହଁି , ଏହା େଯପରି ପ୍ର କାଶ ପାଇବ, ଏଥିନିମେ େସମାେନ
ବାହାରିଗେଲ। 20 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େସହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟି ଠାରୁ
ଅଭିେଷକ ପାଇଥିବାରୁ ତୁ େ ସମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ର ା େହାଇଅଛ।
21 ତୁ େ ମାେନ ସତ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ ମୁଁ େଯ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
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େଲଖିଲି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବାରୁ ଓ
େକୗଣସି ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟରୁ ଜାତ ହୁ ଏ ନାହିଁ େବାଲି ଜାଣିଥିବାରୁ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି। 22 ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ର ୀ ଅଟି , ଏହା
େଯ ନାି କେର, ତାହାଠାରୁ ଆଉ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କିଏ? େଯ ପିତା
ଓ ପୁତ୍ର ୁ ନାି କେର, େସ ତ େସହି ଭ ଖ୍ର ୀ । 23 େଯ ପୁତ୍ର ୁ
ନାି କେର, େସ ପିତା ୁ ପ୍ର ା କରି ନାହିଁ; େଯ ପୁତ୍ର ୁ ୀକାର
କେର, େସ ପିତା ୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ା କରିଅଛି। 24ତୁ େ ମାେନ ଆର ରୁ
ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ତୁ ମାନ ଠାେର ଥାଉ। ତୁ େ ମାେନ
ଆର ରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ଯଦି ତୁ ମାନ ଠାେର ଥାଏ,
ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଓ ପିତା ଠାେର ରହିବ।
25 ଆଉ େସ ଆ ମାନ ୁ ଯାହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତାହା ଅନ
ଜୀବନ। 26 େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରିବାକୁ େଚ ା କରି ,
େସମାନ ସ େର ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଏହି ସମ େଲଖିଲି।
27 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଠାରୁ େଯଉଁ ଅଭିେଷକ ପାଇଅଛ, ତାହା
ତୁ ମାନ ଠାେର ରହିଅଛି, ପୁଣି, େକହି େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା
େଦବ, ଏହା ତୁ ମାନ ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଠାରୁ
େସହି ଅଭିେଷକ ତୁ ମାନ ୁ ସମ ବିଷୟେର େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ,
ତାହା ସତ୍ୟ ଅେଟ, ମିଥ୍ୟା ନୁେହଁ; ଏଣୁ େସହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାେର
ତାହା ଠାେର ରୁ ହ।

ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ
28 ଅତଏବ, େହ ବ ଗଣ, ତାହା ଠାେର ରୁ ହ, େଯପରି େସ

େଯେତେବେଳ ପ୍ର କାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ ତାହା ଆଗମନ
ସମୟେର ତାହା ଛାମୁେର ଆେ ମାେନ ଲି ତ ନ େହାଇ ସାହସ
ପ୍ର ା େହବା। 29 େସ ଧାମ କ ଅଟି , ଏହା ଯଦି ଜାଣ, େତେବ େଯ
େକହି ଧମର୍ ାଚରଣ କେର, େସ େଯ ତାହା ଠାରୁ ଜାତ, ଏହା ମଧ୍ୟ
ଜାଣ।

3
1 େଦଖ, ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ କି ପ୍ର କାର େପ୍ର ମ ଦାନ

କରିଅଛି େଯ, ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ େବାଲି ଖ୍ୟାତ
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େହବୁ, ଆଉ ଆେ ମାେନ ତାହା ହିଁ ଅଟୁ । ଏଥିସକାେଶ ଜଗତ
ଆ ମାନ ୁ ଚି ୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହା ୁ ଚିି ନ ଥିଲା।
2 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ବ ର୍ ମାନ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ ଅଟୁ ,
ଆଉ ଆେ ମାେନ କଅଣ େହବା, ତାହା ଏପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇ
ନାହିଁ। ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ, େସ େଯେତେବେଳ ପ୍ର କାଶିତ
େହେବ, େସେତେବେଳଆେ ମାେନ ତାହା ସଦୃଶ େହବା, କାରଣ
େସେଯପରି,ଆେ ମାେନ େସହିପରିତାହା ୁ ଦଶର୍ ନକରିବା। 3ଆଉ
େଯ େକହି ତାହା ଠାେର ଏହି ଭରସା ାପନ କରିଅଛି, େସ େଯପରି
ପବିତ୍ର ଅଟି , େସ େସହିପରି ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କେର। 4 େଯ େକହି
ପାପ କେର, େସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବ ା ଲ ନ କେର, କାରଣ ବ୍ୟବ ା
ଲ ନ ହିଁ ପାପ। 5 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ େଯ, େସ ପାପ
େବାହିେନଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ,ଆଉତାହା ଠାେର ପାପ
ନାହିଁ। 6େଯ େକହି ତାହା ଠାେର ରେହ, େସ ପାପ କେର ନାହିଁ;
େଯ େକହି ପାପ କେର, େସ ତାହା ୁ େଦଖି ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ୁ
ଜାଣି ନାହିଁ। 7 େହ ବ ଗଣ, େକହି ତୁ ମାନ ୁ ଭ୍ର ା ନ କରୁ ; େଯ
ଧମର୍ ାଚରଣ କେର, େସ େଯପରି ଧାମ କ ଅଟି , େସ େସହିପରି
ଧାମ କ ଅେଟ; 8 େଯ ପାପ କେର, େସ ଶୟତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ
ଶୟତାନ ଆର ରୁ ପାପ କରିଆସୁଅଛି। ଶୟତାନର କାଯର୍ ୍ୟ ବିନାଶ
କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର ହିଁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ। 9 େଯ
େକହିଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ, େସପାପକେରନାହିଁ,କାରଣଈଶ୍ବ ର
ବୀଜ ତାହାଠାେର ରେହ, ଆଉ େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ େହବାରୁ
ପାପ କରିପାେର ନାହିଁ। 10 ଏଥିେର କିଏ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ ଓ କିଏ
ଶୟତାନର ସ ାନ, ଏହା ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ; େଯ େକହି ଧମର୍ ାଚରଣ
କେର ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଭାଇକୁ େପ୍ର ମ କେର ନାହିଁ, େସ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ ନୁେହଁ।

ଏକ-ଆେରକ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ
11କାରଣ ଆ ମାନ ର େଯ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା କ ର୍ ବ୍ୟ,

ଏହି ବାଣୀ ତୁ େ ମାେନଆଦ୍ୟରୁ ଶୁଣିଅଛ; 12ପାପା ାର ସ ାନ େଯ
କୟିନ, ତାହା ପରି ହୁ ଅ ନାହିଁ, େସ ଆପଣା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା;
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ଆଉ େସ ତାହାକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲା? କାରଣ ଏହି େଯ, ତାହାର
କାଯର୍ ୍ୟ ପାପମୟ, ଆଉ ତାହାର ଭାଇର କାଯର୍ ୍ୟ ଧମର୍ ମୟ ଥିଲା।
13 େହ ଭାଇମାେନ, ଜଗତ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କେଲ, ଆ ଯର୍ ୍ୟଜ୍ଞାନ
କର ନାହିଁ। 14 ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଆେ ମାେନ ମୃତୁ ୍ୟକୁ
ଅତିକ୍ର ମ କରି ଜୀବନେର ପ୍ର େବଶ କରିଅଛୁ, େଯଣୁ ଆେ ମାେନ
ଭାଇମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛୁ। େଯ େପ୍ର ମ କେରନାହିଁ, େସ ମୃତୁ ୍ୟର
ଅଧୀନେର ଥାଏ। 15 େଯ େକହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର, େସ
ନରଘାତକ; ଆଉ ନରଘାତକଠାେର େଯ ଅନ ଜୀବନ ନ ଥାଏ,
ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 16 େସ ଆ ମାନ ନିମେ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ
ଦାନ କରିବା ାରା ଆେ ମାେନ େପ୍ର ମର ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ; ପୁଣି,
ଭାଇମାନ ନିମେ ଆ ମାନ ରମଧ୍ୟପ୍ର ାଣଦାନକରିବାଉଚିତ।
17 କି ୁ େଯ ସଂସାର ଅନୁସାେର ଧନଶାଳୀ େହାଇ ଆପଣା ଭାଇକୁ
ଅଭାବଗ୍ର େଦଖିେଲ େହଁ ତାହା ପ୍ର ତି ଆପଣା ଦୟା ରୁ କେର,
ତାହାଠାେର ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ କିପରି ରହିପାେର? 18 େହ ବ ଗଣ,
ଆସ, ଆେ ମାେନ ବାକ୍ୟେର କି ଜି ାେର େପ୍ର ମ ନ କରି କାଯର୍ ୍ୟେର
ଓ ସତ୍ୟେର େପ୍ର ମ କରୁ । 19ତାହା କେଲ,ଆେ ମାେନ େଯ ସତ୍ୟର
ସ ାନ, ଏହା ଜାଣିବା, 20 ପୁଣି, େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ଆ ମାନ
ହୃ ଦୟ ଆ ମାନ ୁ େଦାଷୀ କେର, େସ ବିଷୟେର ତ ାରା ତାହା
ଛାମୁେରଆପଣାମାନ ରହୃ ଦୟ ସୁି ରକରିପାରିବା;କାରଣଈଶ୍ବ ର
ଆ ମାନ ହୃ ଦୟଠାରୁ ମହାନ ଓ େସ ସବୁ ଜାଣି । 21 େହ
ପି୍ର ୟମାେନ,ଆ ମାନ ହୃ ଦୟ ଯଦି ଆ ମାନ ୁ େଦାଷୀ ନ କେର,
ତାହାେହେଲଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେରଆ ମାନ ର ସାହସ ଅଛି, 22 ପୁଣି,
ଆେ ମାେନ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ, େସହିସବୁ ତାହା ଠାରୁ ପାଇଥାଉ,
କାରଣ ଆେ ମାେନ ତାହା ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ , ପୁଣି, ତାହା ର
ଦୃି େର ଯାହା ସେ ାଷଜନକ, ତାହା କରିଥାଉ। 23ତାହା ର ଆଜ୍ଞା
ଏହି େଯ, ଆେ ମାେନ ତାହା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ବି ାସ
କରିବା ଓ ତାହା ଦ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା।
24େଯ ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେର, େସ ତାହା ଠାେର ରେହ ଓ େସ
ତାହାଠାେର ରହି ; ଆଉ େସ େଯ ଆ ମାନ ଠାେର ରହି , ଏହା
ଆେ ମାେନ ତାହା ଦ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଜାଣୁଅଛୁ।
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4
ଆ ାମାନର ପରୀକ୍ଷା

1 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଆ ା ୁ ବି ାସ କର ନାହିଁ, ବରଂ
ଆ ାମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ, ଏହା େସମାନ ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରି େଦଖ, କାରଣ ଜଗତେର ଅେନକ ଭ ଭାବବାଦୀ
ବାହାରି ଅଛି । 2 ଏହା ାରା ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ୁ ଚିି
ପାରିବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଯ େଦହବ େହାଇ ଆସି ଅଛି , ଏହା
େଯେକୗଣସି ଆ ା ୀକାରକେର, େସଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆଗତ, 3ଆଉ
େଯେକୗଣସି ଆ ା ଯୀଶୁ ୁ ୀକାର ନ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ
ଆଗତ ନୁେହଁ; ଏହା ଭ ଖ୍ର ୀ ର ଆ ା, ଯାହାର ଆଗମନ କଥା
ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି, ତାହା ଏେବ େହଁ ଜଗତେର ଉପି ତ
େହାଇଅଛି। 4 େହ ବ ଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ ଜୟ କରିଅଛ, କାରଣ ତୁ ମାନ ଠାେର
େଯ ଅଛି , େସ, ଜଗତେର େଯ ଅଛି, ତାହାଠାରୁ ମହାନ।
5 େସମାେନ ଜଗତରୁ ଉ , ଅତଏବ େସମାେନ ଜାଗତିକ କଥା
କହି , ଆଉ ଜଗତ େସମାନ କଥା ଶୁେଣ। 6 କି ୁ ଆେ ମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ; େଯ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାେଣ, େସ ଆ ମାନ କଥା
ଶୁେଣ; େଯ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ ନୁେହଁ, େସ ଆ ମାନ କଥା
ଶୁେଣନାହିଁ।ଏତ ାରାଆେ ମାେନସତ୍ୟମୟଆ ା ଓଭ୍ର ାି ପୂ ର୍
ଆ ାକୁ ଚିି ପାରୁ ।

ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମମୟ
7 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ଆସ, ଆେ ମାେନ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରୁ ,

କାରଣେପ୍ର ମଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ,ଆଉେଯେକହି େପ୍ର ମକେର, େସ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ ଓ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାେଣ। 8 େଯ େପ୍ର ମ କେର ନାହିଁ,
େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତ େପ୍ର ମ। 9 ଏଥିେର
ହିଁ ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି େଯ,
େସ ଆପଣାର ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ୁ ଜଗତକୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ, େଯପରି
ଆେ ମାେନ ତାହା ାରା ଜୀବନ ପ୍ର ା େହଉ। 10ଆେ ମାେନ
େଯ ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କଲୁ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େସ ଆ ମାନ ୁ
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େପ୍ର ମ କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ ଆ ମାନ ପାପର ପ୍ର ାୟି
ରୂ ପ କରି ପଠାଇେଲ; ଏଥିେର ତ େପ୍ର ମ ପ୍ର କାଶ ପାଏ। 11 େହ
ପି୍ର ୟମାେନ, ଈଶ୍ବ ର ଯଦି ଆ ମାନ ୁ ଏପରି େପ୍ର ମ କେଲ, େତେବ
ଆ ମାନ ର ମଧ୍ୟ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା ଉଚିତ୍। 12 େକହି
େକେବ ଈଶ୍ବ ର ୁ େଦଖି ନାହିଁ; ଆେ ମାେନ ଯଦି ପର ରକୁ
େପ୍ର ମ କରୁ , ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ଠାେର ଅଛି ଓ
ତାହା େପ୍ର ମ ଆ ମାନ ଠାେର ସି େହାଇଅଛି। 13ଆେ ମାେନ
େଯ ତାହା ଠାେର ଅଛୁ ଓ େସ ଆ ମାନ ଠାେର ଅଛି , ଏହା
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, କାରଣ େସ ଆ ମାନ ୁ ଆପଣା ଆ ା ର
ସହଭାଗିତା ଦାନ କରିଅଛି । 14 ପିତା େଯ ପୁତ୍ର ୁ ଜଗତର
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା େହବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି , ଏହା ଆେ ମାେନ
େଦଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛୁ। 15 େଯ େକହି ଯୀଶୁ ୁ ଈଶ୍ବ ର
ପୁତ୍ର େବାଲି ୀକାର କେର, ଈଶ୍ବ ର ତାହାଠାେର ଅଛି ଓ େସ
ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଅଛି। 16 ପୁଣି, ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଈଶ୍ବ ର ର େଯଉଁ
େପ୍ର ମ ଅଛି,ତାହା ଆେ ମାେନଜାଣିଅଛୁ ଓ ବି ାସ କରିଅଛୁ।ଈଶ୍ବ ର
ତ େପ୍ର ମ; େଯ େପ୍ର ମେର ରେହ, େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ରେହ ଓ ଈଶ୍ବ ର
ତାହାଠାେର ରହି । 17 ଏଥିେର େପ୍ର ମ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସି
େହାଇଅଛି େଯ, ବିଚାର ଦିନେର ଆେ ମାେନ ସାହସ ପ୍ର ା େହବୁ,
କାରଣ େସ େଯପରି ଅଛି , ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତେର
େସହିପରି ଅଛୁ। 18 େପ୍ର ମେର ଭୟ ନ ଥାଏ, କି ୁ ସି େପ୍ର ମ ଭୟକୁ
ଦୂର କେର, କାରଣ ଭୟ ଦ ସହିତ ସଂଯୁ , ଆଉ େଯ ଭୟ
କେର, େସ େପ୍ର ମେର ସି ନୁେହଁ। 19 େସ ପ୍ର ଥମେର ଆ ମାନ ୁ
େପ୍ର ମ କରିବାରୁ ଆେ ମାେନ େପ୍ର ମ କରୁ । 20 ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ
କରୁ ଅଛି େବାଲି କହି ଯଦି େକହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର,
ତାହାେହେଲେସ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, େଯଣୁ େଯଉଁଭାଇକୁ େଦଖିଅଛି,ଯଦି
ତାହାକୁ େକହି େପ୍ର ମ ନ କେର, ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ େସ
େଦଖି ନାହିଁ, ତାହା ୁ େପ୍ର ମ କରିପାେର ନାହିଁ। 21 େଯ ଈଶ୍ବ ର ୁ
େପ୍ର ମ କେର, େସ ଆପଣା ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ େପ୍ର ମ କରୁ , ଏହି ଆଜ୍ଞା
ଆେ ମାେନ ତାହା ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ।
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5
ଜଗତ ଉପେର ବିଜୟ ଲାଭ

1 େଯ େକହି ଯୀଶୁ ୁ ଖ୍ର ୀ େବାଲି ବି ାସ କେର, େସ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ; ଆଉ, େଯ େକହି ଜନ୍ମ ଦାତା ୁ େପ୍ର ମ କେର,
େସ ତାହା ଠାରୁ ଜାତ େହାଇଥିବା ସ ାନମାନ ୁ ମଧ୍ୟ େପ୍ର ମ
କେର। 2 ଆେ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଓ
ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ , େସେତେବେଳ ତ ାରା ଜାଣି ପାରୁ େଯ,
ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛୁ। 3 କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କରିବାର ଅଥର୍ , ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଆଉ
ତାହା ଆଜ୍ଞାସବୁ ଭାର ରୂ ପ ନୁେହଁ। 4 େଯ େକହି ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ
ଜାତ, େସ ଜଗତକୁ ଜୟକେର,ଆଉଯାହା ଜଗତକୁ ଜୟକରିଅଛି,
ତାହାଆ ମାନ ର ବି ାସ। 5ଯୀଶୁଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ,ଏହା େଯ ବି ାସ
କେର, ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କେର?

ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ସ ୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ
6 େସହି ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜଳ ଓ ର େଦଇ ଆସି ଥିେଲ, େକବଳ

ଜଳ େଦଇ ନୁେହଁ, କି ୁ ଜଳ ଓ ର ଉଭୟ େଦଇ ଆସି ଥିେଲ;
7ଆଉ ଆ ା ମଧ୍ୟ ଏଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି , କାରଣ ଆ ା ହିଁ ସତ୍ୟ।
8ଆ ା, ଜଳ ଓ ର , ଏହି ତିନି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି , ପୁଣି ତିନିର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଏକ। 9 ଆେ ମାେନ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରୁ , େତେବ
ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାହାଠାରୁ େଶ୍ର , ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହା
େଯ, େସ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ସ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି । 10 େଯ
ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ ଆପଣାର ଅ ରେର
ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଅଛି; େଯ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ାସ କେର ନାହିଁ,
େସ ତାହା ୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ପୁତ୍ର
ବିଷୟେର େଯଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି , େସଥିେର େସ ବି ାସ କରି
ନାହିଁ। 11େସହିସାକ୍ଷ୍ୟଏହି େଯ,ଈଶ୍ବ ରଆ ମାନ ୁ ଅନ ଜୀବନ
େଦଇଅଛି , ପୁଣି, େସହି ଜୀବନତାହା ପୁତ୍ର ଠାେର ଅଛି। 12େଯ
ପୁତ୍ର ୁ ପାଇଅଛି, େସ ଜୀବନ ପାଇଅଛି; େଯ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ୁ ପାଇ
ନାହିଁ, େସ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇ ନାହିଁ।

ଅନ ଜୀବନ
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13 ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ନାମେର ବି ାସ କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଜାଣ େଯ, ତୁ େ ମାେନ ଅନ ଜୀବନ
ପାଇଅଛ,ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁଏହି ସମ େଲଖିଲି।
14 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ େଯେବ ତାହା ଇ ାନୁସାେର େକୗଣସି
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ , େତେବ େସ ଆ ମାନ ର େସହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣି ,
ତାହା ଛାମୁେର ଆ ମାନ ର ଏହି ସାହସ ଅଛି। 15 ଆଉ
ଆେ ମାେନ ତାହା ନିକଟେର ଯାହା କିଛି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ , ତାହା େସ
ଶୁଣି େବାଲି ଯଦି ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, େତେବ ତାହା ଛାମୁେର
ଯାହା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିଅଛୁ, େସହିସବୁ େଯ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ।
16 େକହି େଯେବ ଭାଇକୁ ପାପ କରୁ ଥିବା େଦେଖ, ଆଉ େସହି
ପାପ ମୃତୁ ୍ୟଜନକ େହାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ , ଆଉ
ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁପରି ମୃତୁ ୍ୟଜନକ ପାପ ନ କରିଥିବା େଲାକମାନ ୁ
ଜୀବନଦାନକରି , େସହିପରିତାହାକୁ ମଧ୍ୟଜୀବନଦାନକରିେବ।
ମୃତୁ ୍ୟଜନକ ପାପ ଅଛି; େସଥିପାଇଁ େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ େବାଲି ମୁଁ କହୁ
ନାହିଁ। 17 ସମ ଅଧମର୍ ହିଁ ପାପ, କି ୁ ଏପରି ପାପ ଅଛି, ଯାହା
ମୃତୁ ୍ୟଜନକ ନୁେହଁ। 18େଯ େକହିଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ, େସ େଯପାପ
କେର ନାହିଁ, ବରଂ େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ େହାଇଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା
କେର,ଆଉପାପା ା ତାହାକୁ ଶର୍ କେର ନାହିଁ, ଏହା ଆେ ମାେନ
ଜାଣୁ। 19 ଆେ ମାେନ େଯ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ ଓ ସମ ଜଗତ
େଯ ପାପା ାର ଅଧୀନ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 20ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ,ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଆସି ଅଛି ଏବଂ ସତ୍ୟମୟ ୁ
ଜାଣିବା ନିମେ ଆ ମାନ ୁ ଜ୍ଞାନ େଦଇଅଛି ; ପୁଣି, ଆେ ମାେନ
େସହି ସତ୍ୟମୟ ଠାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର
ଥାଉ। େସ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଓ ଅନ ଜୀବନ ଅଟି । 21 େହ ବ ଗଣ,
ପ୍ର ତିମାମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆେମନ୍।
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