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1 েযাহন
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রখেন িলখক িচনাক্ত কৰা নাই, িকন্তু শিক্তশালী, সংগিতপূণর্

আৰু মণ্ডলীৰ িনকটতম সাক্ষয্ই েদখুৱাই িদেয় েয এইেটা িশষয্ আৰু
পঁাচিন েযাহেন িলিখিছল (লুক 6:13,14) যিদও এই পত্রত েযাহনৰ
নাম েকিতয়াও উেল্লখ কৰা নাই, তথািপ িলখক িহচােপ েতওঁৰ ওচৰত
িতিনটা আকষর্ক ইিঙ্গত আেছ প্রথম, প্রাৰম্ভিণেত িদ্বতীয় শতাব্দীৰ
িলখকসকেল েতওঁেক িলখক িহচােপ উেল্লখ কেৰ িদ্বতীয়, এই
পত্রৰ মাজতআেছ েযাহেন িলখা শুভবাতর্ াৰ অনুৰূপ শব্দভাণ্ডাৰ আৰু
িলখা ধৰণ তৃতীয়, িলখেক ইয়াত িলিখেছ েয, েতওঁ যীচুৰ শৰীৰ
েদখা পাইিছল আৰু স্পশর্ কিৰিছল, ইেয় আিছল পঁাচিনৰ িনিশ্চত
সতয্ (1 েযাহন 1:14; 4:14)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 85-95 খ্রীষ্টাব্দ
েতওঁৰ জীৱনৰ েশষ অংশত ইিফচত থকা সময়ত েযাহেন এই

পত্র িলিখেছ, েযিতয়া েতওঁ েতওঁৰ বৃদ্ধ বয়সৰ েবিছভাগ সময় বয্য়
কিৰিছল

প্রাপক
1 েযাহনৰ বােব েকােনা িনির্দষ্ট দশর্কৰ িনেদর্ শ এই পত্রত উেল্লখ

কৰা নাই িয হওক, এই িবষয়বস্তুেৱ িনেদর্ শ কেৰ েয েযাহেন
িবশ্বাসীসকলৈল িলিখিছল (1 েযাহন 1:34; 2:12,14). এইেটা সম্ভব
েয, ইয়াত বহু ঠাইত সাধু সেম্বাধন কৰা হয় সাধাৰণেত সকেলা
খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ প্রিত, 2:1, “েমাৰ িশশু সন্তানসকল”

উেদ্দশয্
েযাহেন সহভাগীতা উন্নত কিৰবৈল িলিখিছল, যােত আিম

আনন্দেৰ ৈসেত পিৰপূণর্ হওঁ, আিম যােত পাপৰ পৰা দূৰত থােকা,
পিৰত্রাণৰ িনশ্চয়তা িদয়া, িবশ্বাসীসকলৰ সমূ্পণর্ মুিক্তৰ িনশ্চয়তা
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আৰু িবশ্বাসীসকলক খ্রীষ্টৰ ৈসেত এক বয্িক্তগত সহভাগীতাৈল অনা
েযাহেন িবেশষৈক িনেদর্ শ কিৰিছল, িযসকলক মণ্ডলীৰ পৰা পৃথক
কৰা ৈহিছল েসই ভুৱা িশক্ষকসকলৰ িবষয় সমূহ আৰু িযসকেল
িবচািৰিছল, েসই েলাকসকলক সতয্ শুভবাতর্ াৈল আিনবৰ বােব
িলিখিছল

মূল িবষয়
ঈশ্বৰৰ ৈসেত সহভাগীতা

প্রান্তেৰখা
1. অৱতাৰ বাস্তৱতা — 1:1-4
2. সহভাগীতা — 1:5-2:17
3. প্রতাড়ণাৰ স্বীকৃিত — 2:18-27
4. বতর্ মান পিবত্র জীৱন যাপনৰ বােব প্রেণাদনা — 2:28-3:10
5. িনশ্চয়তাৰ কাৰেণ েপ্রমৰ িভিত্ত — 3:11-24
6. িমছা আত্মােবাৰৰ িবচাৰ — 4:1-6
7. পিবত্রকৰণৰ আৱশয্কতা — 4:7-5:21

ঈশ্বৰৰ ৈসেত সহভািগতাৰ শুভ ফল
1 িয আিদেৰ পৰা আিছল*, িয আিম শুিনেলঁা, িয চকুেৰ েদিখেলঁা,

িয আিম মেনােযােগেৰ দৃষ্টি কিৰ েদিখেলঁা আৰু িয আমাৰ হােতেৰ
অনুভৱ কিৰেলঁা, েসই জীৱনৰ বাকয্ৰ প্রসংগ আিম িলিখেলঁা,
2আৰু েসই জীৱন প্রকািশত আিছল†, আিম েদিখিছেলঁা, সাক্ষয্ বহন
কিৰিছেলঁা আৰু আেপানােলাকৈল েসই অনন্ত জীৱন েঘাষণা কেৰঁা,
িয অনন্ত জীৱন িপতৃৰ ৈসেত আিছল আৰু আমাৰ আগত প্রকািশত
হ’ল;

3 েসয়া আিম েদিখেলঁা, শুিনেলঁা আৰু আেপানােলাকৈল েঘাষণাও
কিৰেলঁা, গিতেক আেপানােলােকও আমাৰ ৈসেত সহভাগীতা ৰািখব
আমাৰ িয সহভাগীতা, েসয়া িপতৃৰ ৈসেত আৰু েতওঁৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টৰ
ৈসেত সহভািগতা ‡ 4আৰুআেপানােলাকৰ আনন্দ েযন সমূ্পণর্ হয়,
েসই কাৰেণ আিম এইেবাৰ কথা িলিখেছঁা
* 1 অধয্ায়:1 েযা. 1:1 † 1 অধয্ায়:2 েসই জীৱন যীচু খ্রীষ্ট ‡ 1 অধয্ায়:3
েযা 17:21
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5 আিম িয বাতর্ া েতওঁৰ পৰা শুিন আেপানােলাকৰ আগত েঘাষণা
কিৰেছঁা, েসই বাতর্ াই হ’ল, ঈশ্বৰ েপাহৰ আৰু েতওঁত আন্ধাৰ অকণ
মােনা নাই 6 েসেয়েহ আিম যিদ েতওঁেৰ ৈসেত সহভািগতাত আেছঁা
বুিল কওঁ আৰু আিম আন্ধাৰত চেলঁা, § েতেনহেল আিম িমছলীয়া
আৰু সতয্ৰ আচৰণ আমাৰ নাই৷ 7 িকন্তু েতওঁ েযেনৈক েপাহৰত
আেছ, েতেনৈক আিমও যিদ েপাহৰত চেলঁা, েতেনহেল পৰস্পৰ
মাজত আমাৰ সহভািগতা আেছ আৰু েতওঁৰ পুত্র, যীচুৰ েতেজ
সকেলা পাপৰ পৰা আমাক শুিচ কেৰ

8আমাৰ পাপ নাই বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল আিম িনেজই িনজেক
ভুলাওঁ; আৰু আমাৰ অন্তৰত সতয্তা নাই 9 িকন্তু আিম যিদ আমাৰ
পাপেবাৰ স্বীকাৰ কেৰঁা, * েতেনহেল িবশ্বাসী আৰু ধাির্মক িয েতওঁ,
েতওঁ আমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কেৰ আৰু সকেলা অধমর্ৰ পৰা আমাক
শুিচ কেৰ 10আিম পাপ কৰা নাই বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল েতওঁক
িমছলীয়া পােতঁা আৰু আমাৰ অন্তৰত েতওঁৰ বাকয্ নাই

2 অধয্ায়
1 েহ েমাৰ িপ্রয় সন্তানসকল, আেপানােলােক েযন পাপ নকেৰ,

এই আশেয়েৰ মই আেপানােলাকৈল এইেবাৰ কথা িলিখেছঁা িকন্তু
েকােনােৱ যিদ পাপ কেৰ, তথািপ িপতৃৰ আগত আমাৰ সহায়
কিৰবৈল ধাির্মক যীচু খ্রীষ্ট আেছ 2 েতেৱঁই আমাৰ পাপৰ প্রায়িশ্চত্ত*
কেৰঁাতা; েকৱল আমােৰই নহয়, েগােটই জগতেৰ, 3 আৰু আিম
েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ যিদ পালন কেৰঁা, েতেনহেল তাৰ দ্বাৰাই আিম
জািনম েয, েতওঁক আিম জািনেলঁা

4 েকােনােৱ যিদ কয়, ‘মই ঈশ্বৰক জােনা’, িকন্তু েতওঁৰ
আজ্ঞােবাৰ পালন নকেৰ; েতেনহেল েতওঁ এজন িমছলীয়া আৰু েসই
সতয্ েতওঁৰ অন্তৰত নাই৷ 5 িকন্তু িয জেন েতওঁৰ বাকয্ পালন কেৰ,
েতওঁৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ েপ্রম স্বৰূেপই িসদ্ধ হ’ল তাৰ দ্বাৰাই আিম
জােনা েয, েতওঁত আিম আেছঁা 6 ‘মই েতওঁত থােকঁা’, এই বুিল
§ 1 অধয্ায়:6 েযা 12:35; 1 িথ 5:4 * 1 অধয্ায়:9 গীত 32:5; িহেতা 28:13
* 2 অধয্ায়:2 েৰা 3:25
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যিদ েকােনােৱ কয়, েতেনহেল যীচুেৱ েযেন আচৰণ কিৰেল, েতেৱঁা
েতেন আচৰণ কৰা উিচত †

7 েহ িপ্রয়সকল, মই আেপানােলাকৈল েকােনা নতুন আজ্ঞা িলখা
নাই, িকন্তু আিদেৰ পৰা আেপানােলােক িয পাই আিহেছ, এেন পুৰিণ
আজ্ঞােক িলিখেছঁা; আেপানােলােক আেগেয় িয বাকয্ শুিনেল, েসেয়
এই পুৰিণ আজ্ঞা 8 এিতয়া মই আেপানােলাকৈল এটা নতুন আজ্ঞা
িলিখেছঁা, এই কথা খ্রীষ্টত আৰু অ◌ােপানােলাকেতা সতয্ হয়; কাৰণ
আন্ধাৰ আতিৰ যাব ধিৰেছ আৰু সম্প্রিত প্রকৃত েপাহৰ প্রকািশত
ৈহেছ৷

9 ‘মই েপাহৰেত আেছঁা’, এই বুিল িয েকােনােৱ িনজ ভাইক
িঘণ কেৰ, েতওঁ এিতয়াৈলেক আন্ধাৰেত আেছ 10 িয েকােনােৱ
িনজ ভাইক েপ্রম কেৰ, েতওঁ েপাহৰত থােক আৰু েতওঁৰ অন্তৰত
িবঘ্নজনক এেকা নাই 11 িকন্তু িয েকােনােৱ িনজ ভাইক িঘণ কেৰ,
েতওঁ আন্ধাৰত আেছ আৰু আন্ধাৰত ফুেৰ; ক’ৈল যায় েসই িবষেয়
েতওঁ নাজােন; কাৰণ আন্ধােৰ েতওঁৰ চকু অন্ধ কিৰেল

ঐশ্বিৰক সতয্তা আৰু েপ্রমত িথেৰ থািকবৈল উদগিণ
12 েহ িপ্রয় সন্তানসকল,

যীচু খ্রীষ্টৰ নামৰ গুেণ অ◌ােপানােলাকৰ পাপ ক্ষমা কৰা হ’ল;
এই কাৰেণ মই আেপানােলাকৈল িলিখেছঁা৷ 13 েহ িপতৃসকল,
মই আেপানােলাকৈল িলিখেছঁা,
কাৰণ িযজন আৰম্ভিণেৰ পৰা আেছ,

েতওঁক আেপানােলােক জািনেল;
েহ যুৱকসকল, মই েতামােলাকৈল িলিখেছঁা,

কাৰণ েতামােলােক চয়তানক জয় কিৰলা৷ েহ িশশুসকল,
মই েতামােলাকৈল িলিখেলঁা,

কাৰণ েতামােলােক িপতৃ ঈশ্বৰক জািনলা৷ 14 েহ িপতৃসকল,
িযজন আিদেৰ পৰা আেছ,

েতওঁক আেপানােলােক জািনেছ;
† 2 অধয্ায়:6 েযা 13:15; 1 িপ 2:21
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এই কাৰেণ মই অ◌ােপানােলাকৈল িলিখেলঁা
েহ েডকাসকল েতামােলাক বলৱন্ত আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্
েতামােলাকৰ অন্তৰত আেছ আৰু েতামােলােক চয়তানক
জয় কিৰছা;‡

এই কাৰেণ মই েতামােলাকৈল িলিখেলঁা
15 আেপানােলােক জগতক বা জগতত থকা িবষয়েবাৰক েপ্রম

নকিৰব; েকােনােৱ যিদ জগতক েপ্রম কেৰ, েতেনহেল িপতৃ
ঈশ্বৰৰ েপ্রম েতওঁৰ অন্তৰত নাই § 16 িকয়েনা জগতত িযেবাৰ
আেছ, অথর্াৎ মাংসৰ অিভলাষ, চকুৰ অিভলাষ, আৰু জীৱন কালৰ
অহংকাৰ, এইেবাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ পৰা উৎপন্ন নহয়, জগতৰ পৰােহ
হয় 17জগত আৰু জগতৰ কামনা-বাসনা েশষ ৈহ গুিচ যাব ধিৰেছ;
িকন্তু িযজেন ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কেৰ, েতওঁ িচৰকালৈলেক থােক

18 েহ িশশুসকল, েশষ-কাল উপিস্থত ৈহেছ৷ আৰু খ্রীষ্টৰ শত্রু*
আিহব লািগেছ, এই িয কথা েতামােলােক শুিনলা, েসইদেৰ এিতয়াই
অেনক খ্রীষ্টৰ শত্রু আিহল; ইয়াৰ দ্বাৰাই আিম জােনা েয, েশষ-
কাল উপিস্থত ৈহেছ 19 খ্রীষ্টৰ এই শত্রুেবাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা
ওলাই গ’ল, িকন্তু আমাৰ সম্বন্ধীয় নািছল; িকয়েনা আমাৰ সম্বন্ধীয়
েহাৱা হ’েল, আমাৰ লগেত থািকলেহঁেতন; িকন্তু েতওঁেলাক প্রকািশত
হ’বৈল, অথর্াৎ েতওঁেলাক েয আমাৰ সম্বন্ধীয় নহয়, এই িবষেয়
প্রকািশত হ’বৈল েতওঁেলাক ওলাই গ’ল

20 িকন্তু আেপানালােক পিবত্র জনৰ পৰা অিভেষক পাইেছ, †
আৰু আেপানােলােক সতয্ক জােন 21 অ◌ােপানােলােক সতয্ক
নাজােন বুিল েয মই এইেবাৰ আেপানােলাকৈল িলিখেছঁা, এেন নহয়;
িকন্তু অ◌ােপানােলােক সতয্ক আৰু সতয্ত েয েকােনা িমছা নাই, এই
িবষেয়ও জািনেছ কাৰেণেহ মই িলিখেলঁা৷

22 যীচু েসই অিভিষক্ত জন বুিল িযজেন অস্বীকাৰ কেৰ, েতওঁৰ
বািহেৰ প্রকৃত িমছলীয়া আন েকান আেছ? েসই জেনই খ্রীষ্টৰ শত্রু;
েতওঁ িপতৃ আৰু পুত্রেকা অস্বীকাৰ কেৰ 23 িযজেন পুত্রক অস্বীকাৰ
‡ 2 অধয্ায়:14 ইিফ 6:10-13; 1 িপ 5:8, 9 § 2 অধয্ায়:15 যাক 4:4 * 2
অধয্ায়:18 মিথ 24:24; 2 িথ 2:3-9 † 2 অধয্ায়:20 2 কিৰ 1:21, 22
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কেৰ, েতওঁ িপতৃক েপাৱা নাই; িকন্তু িযজেন পুত্রক স্বীকাৰ কেৰ,
েতওঁ িপতৃক পােল

24 আেপানােলােক আিদেৰ পৰা িয িয শুিনেল, েসেয়
আেপানােলাকৰ অন্তৰত থাকক আিদেৰ পৰা শুনা েসই কথা
আেপানােলাকৰ অন্তৰত যিদ থােক, েতেনহেল আেপানােলােক পুত্রত
আৰু িপতৃত থািকব, 25 আৰু এেয় আমাৰ আগত কৰা েতওঁৰ
প্রিতশ্রুিতপূণর্ প্রিতজ্ঞা; অনন্ত জীৱন 26 িয সকেল আেপানােলাকক
িবপথগামী কেৰ, েতওঁেলাকৰ প্রসংগেতা মই আেপানােলাকৈল
এইেবাৰ কথা িলিখেলঁা

27আৰু েতওঁৰ পৰা গ্রহণ কৰা অিভেষক আেপানােলাকৰ অন্তৰত
থকাত, আেপানােলাকক আন েকােনাবাই িশক্ষা িদয়াৰ প্রেয়াজন
নাই৷ িকন্তু েতওঁৰ েসই অিভেষেক েযেনৈক সকেলা িবষয়েত
অ◌ােপানােলাকক িশক্ষা িদ আেছ আৰু েসই অিভেষক সতয্, িমছা
নহয় আৰু আেপানােলােক েসই িশক্ষােৰ েতওঁেত থাকক৷‡

28 আৰু এিতয়া, েহ েমাৰ িপ্রয় সন্তানসকল, আেপানােলােক
েতওঁত থাকক; েতওঁ প্রকািশত হেল আিম সািহয়াল হ’ম আৰু
েতওঁৰ আগমণৰ সময়ত েতওঁৰ সনু্মখত লিজ্জত নহ’ম৷ 29 যিদ
আেপানােলােক জািনেছ েয, েতওঁ ধাির্মক; েতেনহেল ধাির্মকতাপূণর্
আচৰণ কৰা প্রিতজন েয, েতওঁৰ পৰা জন্ম েপাৱা হয়, ইয়ােকা
আেপানােলােক জািনব৷

3 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ েপ্রম; ঈশ্বৰৰ প্রিত েপ্রম

1 ভািব চাওক, িপতৃ ঈশ্বেৰ আমাক েকেন েপ্রম প্রদান কিৰেল,
আিম েযন ঈশ্বৰৰ সন্তান বুিল অিভিহত হওঁ আৰু আিম ৈহেছাও!*
এই বােব জগতৰ মানুেহ আমাক নাজােন, কাৰণ জগেত েতওঁক
নাজািনেল৷ 2 েহ িপ্রয়সকল, এিতয়া আিম ঈশ্বৰৰ সন্তান; িকন্তু পাছত
িক হ’ম, েসেয় এিতয়াৈলেক প্রকািশত েহাৱা নাই িকন্তু আিম জােনা
‡ 2 অধয্ায়:27 েযা 15:4-7 * 3 অধয্ায়:1 েৰা 8:14-17; গালা 3:26; 4:6, 7
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েয, খ্রীষ্ট েযিতয়া প্রকািশত হব, েতিতয়া আিম েতওঁৰ িনিচনাই হ’ম৷†
েতওঁ েযেনকুৱা আেছ, েতেনকুৱাই েতওঁক েদিখম৷ 3 আৰু েতওঁৰ
ওপৰত িয বয্িক্তৰ এেন আশা বা আত্মিবশ্বাস আেছ, েতওঁ েযেন
শুিচ, েতেৱঁা েতেনৈক িনজেক শুিচ কেৰ

4 িয েকােনােৱ পাপ-আচৰণ কেৰ, েতওঁ িবধান লঙ্ঘন কেৰ;
আৰু িবধান-লঙ্ঘন কৰাই পাপ 5 আেপানােলােক জােন েয, পাপ
দূৰ কিৰবৈল‡ েতওঁ প্রকািশত হ’ল আৰু েতওঁত েকােনা পাপ নাই
6 িয েকােনােৱ েতওঁত থােক, েতওঁ পাপ নকেৰ; িয েকােনােৱ পাপ
কেৰ, েতওঁ েতওঁক েদখা নাই আৰু জনাও নাই

7 েহ িপ্রয় সন্তানসকল, আেপানােলাকক ভুলাবৈল কােকা িনিদব;
িয েকােনােৱ ধাির্মকতা আচৰণ কেৰ, খ্রীষ্ট েযেন ধাির্মক, েতেৱঁা েতেন
ধাির্মক হয় 8 িয েকােনােৱ পাপ-আচৰণ কেৰ, েতওঁ চয়তানৰ;§
িকয়েনা চয়তােন আিদেৰ পৰা পাপ কিৰ আেছ চয়তানৰ কমর্ ধ্বংস
কিৰবৰ কাৰেণ* ঈশ্বৰৰ পুত্র প্রকািশত হ’ল

9 িযজন ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম েপাৱা হয়, েতওঁ পাপ-আচৰণ নকেৰ;
কাৰণ ঈশ্বৰৰ বীজ েতওঁৰ অন্তৰত থােক৷ েতওঁ পাপ কিৰব েনাৱােৰ;
কাৰণ ঈশ্বৰৰ পৰা েতওঁৰ জন্ম হ’ল 10 ইয়ােত প্রকাশ পায় েকান
ঈশ্বৰৰ সন্তান আৰু েকান চয়তানৰ সন্তান! িয েকােনােৱ ধাির্মকতাৰ
আচৰণ নকেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয় িযজেন িনজ ভােয়কক
েপ্রম নকেৰ, েতেৱঁা ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয়

11 িকয়েনা আিম েযন পৰস্পেৰ েপ্রম কেৰঁা, এই বাতর্ া
আেপানােলােক আিদেৰ পৰা শুিন আেছ 12আেপানােলাক কিয়নৰ
িনিচনা নহব কিয়ন চয়তানৰ েলাক আিছল আৰু েতওঁ চয়তানৰ পৰা
হ’ল আৰু িনজ ভােয়কক বধ কিৰেল † েতওঁ িক কাৰেণ িনজ ভাইক
বধ কিৰেল? কাৰণ েতওঁৰ কমর্ মন্দ আিছল, িকন্তু েতওঁৰ ভােয়ক
ধাির্মক আিছল

ঈশ্বৰৰ সন্তােন ভাতৃ-েপ্রম েদখুৱায়
† 3 অধয্ায়:2 েৰা 8:29; িফিল 3:21 ‡ 3 অধয্ায়:5 েযা 1:29 § 3 অধয্ায়:8
েযা 8:44 * 3 অধয্ায়:8 ইব্রী 2:14 † 3 অধয্ায়:12 আিদ 4:4-8
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13 েহ েমাৰ ভাইসকল, জগেত যিদ আেপানােলাকক ঘৃণা কেৰ,
েতেনহেল তাত িবস্ময় নামািনব 14 আিম ভাই সকলক েপ্রম কৰাৰ
কাৰেণ বুিজ পাওঁ েয, আিম মৃতুয্ৰ পৰা জীৱনৈল পাৰ হ’েলঁা,
ইয়ােক জােনা িয েকােনােৱ েপ্রম নকেৰ, েতওঁ মৃতুয্েতই থােক
15 িয েকােনােৱ িনজ ভাইক িঘণ কেৰ, েতওঁ এজন নৰবধী৷ েকােনা
নৰবধীৰ অন্তৰত অনন্ত জীৱন নাথােক, ইয়াক আেপানােলােক
জােন 16 যীচু খ্রীেষ্ট আমাৰ কাৰেণ িনজৰ প্রাণ িদেল, ইয়ােতই
আিম েপ্রমৰ তত্ব জািনবৈল পােলঁা৷ আিমও ভাই সকলৰ কাৰেণ িনজ
িনজ প্রাণ িদয়া উিচত 17 িকন্তু িযজনৰ সাংসািৰক জীিৱকাৰ উপায়
আেছ, েতওঁ িনজ ভাইৰ অভাৱ েদিখও যিদ েস্নহ নকিৰ হৃদয় বন্ধ কিৰ
থয় আৰু েতওঁৰ পৰা িনজ েস্নহ আটক কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ েপ্রম
েকেনৈক েতওঁৰ অন্তৰত থািকব? 18 েহ িপ্রয় সন্তানসকল, আহক;
আিম েকৱল বাকয্ৰ দ্বাৰাই বা িজভােৰ নহয়, কমর্ আৰু সেতয্েৰ েপ্রম
কেৰঁাহক

19 ইয়াৰ দ্বাৰাই আিম জােনা েয, সতয্ৰ পৰা হওঁ; 20আৰু আমাৰ
অন্তেৰ আমাক েদাষী কিৰেলও েতওঁৰ উপিস্থিতত আমাৰ অন্তৰ
আশ্বাসত থািকব৷ কাৰণ ঈশ্বৰ আমাৰ হৃদয়তৈক মহান আৰু েতওঁ
সকেলা জােন 21 েহ িপ্রয় সন্তানসকল, আমাৰ হৃদেয় যিদ আমাক
েদাষী নকেৰ, েতেনহেল ঈশ্বৰত আমাৰ িনশ্চয়তা বা আত্মিবশ্বাস
আেছ; 22 আৰু আিম িযহেক যাচনা কেৰঁা, েসেয় আিম েতওঁৰ পৰা
পাওঁ৷ িকয়েনা আিম েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কেৰঁা আৰু েতওঁৰ
দৃষ্টিত িয িয সেন্তাষজনক, েসই কমর্ আিম কেৰঁা

23 েতওঁৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টৰ নামত আিম েযন িবশ্বাস কেৰঁা আৰু
েতওঁ আমাক িদয়া আজ্ঞাৰ দেৰ আিম েযন পৰস্পেৰ েপ্রম কেৰঁা,
এেয় েতওঁৰ আজ্ঞা 24আৰু িযজেন ঈশ্বৰৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কেৰ,
েতওঁ ঈশ্বৰত থােকআৰু ঈশ্বেৰা েতওঁত থােক৷ েতওঁ েয আমাৰ লগত
থােক, ইয়ােক েতওঁ আমাক িদয়া আত্মাৰ দ্বাৰাই আিম জােনঁা

4 অধয্ায়
1 েহ িপ্রয়সকল, অ◌ােপানােলােক সকেলা আত্মাত িবশ্বাস নকিৰব;

িকন্তু েসই আত্মা ঈশ্বৰৰ হয় েন নহয়, েসই িবষেয় জািনবৰ বােব



1 েযাহন 4 অধয্ায়:2 ix 1 েযাহন 4 অধয্ায়:13

আত্মােবাৰ পৰীক্ষা কিৰ চাব; কাৰণ জগতত বহুত ভুৱা ভাববাদী
ওলাল 2অ◌ােপানােলােক ঈশ্বৰৰ আত্মাক এেনদেৰ জািনব পািৰব,
যীচু খ্রীষ্ট েয মাংসত আিহল, এই কথা িযেবাৰ আত্মাই স্বীকাৰ কেৰ,
েসই আত্মা ঈশ্বৰৰ; 3আৰু িয আত্মাই যীচুক স্বীকাৰ নকেৰ, েসইেবাৰ
ঈশ্বৰৰ নহয়; েসেয় খ্রীষ্টৰ শত্রুৰ *আত্মা৷ এই িবষেয় আেপানােলােক
শুিনেছ, এইেবাৰ ইিতমেধয্ জগতত এিতয়া উপিস্থত ৈহ আেছ

4 েহ িপ্রয় সন্তানসকল, অ◌ােপানােলাক হ’ল ঈশ্বৰৰ আৰু
অ◌ােপানােলােক েসই আত্মা† েবাৰৰ ওপৰত জয় কিৰেল; িকয়েনা
জগতত থকা জনতৈক আেপানােলাকত থকা জন মহান 5 এই
আত্মােবাৰ জগতৰ; এই কাৰেণ জগতৰ কথােহ কয় আৰু জগতৰ
েলাক সকেলও এইেবাৰৰ কথা শুেন 6 আিম হ’েল ঈশ্বৰৰ েলাক;
িযজেন ঈশ্বৰক জােন, েতওঁ আমাৰ কথা শুেন; িযজন ঈশ্বৰৰ নহয়,
েতওঁ আমাৰ কথা নুশুেন৷ ইয়াৰ দ্বাৰাই আিম সতয্ৰ আত্মা আৰু
ভ্রািন্তৰ আত্মাক জািনব পােৰঁা

7 েহ িপ্রয় েলাকসকল আহক, আিম পৰস্পেৰ েপ্রম কেৰঁাহক;
িকয়েনা েপ্রম ঈশ্বৰৰ পৰা হয়৷ িয েকােনােৱ েপ্রম কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ
পৰা জন্ম েপাৱা আৰু েতওঁ ঈশ্বৰক জােন 8 িযজেন েপ্রম নকেৰ,
েতওঁ ঈশ্বৰক নাজােন; িকয়েনা ঈশ্বেৰই েপ্রম

9 ঈশ্বৰৰ একমাত্র পুত্রৰ দ্বাৰাই আিম জীৱন লাভ কিৰবৈল ঈশ্বেৰ
েয, েতওঁক জগতৈল পঠােল, ইয়ােত আমাৰ বােব ঈশ্বৰৰ েপ্রম
প্রকািশত হ’ল৷ 10 ঈশ্বৰক েয আিম েপ্রম কিৰেলঁা, এেন নহয়; িকন্তু
েতওঁেহ আমাক েপ্রম কিৰেল আৰু আমাৰ পাপৰ প্রায়িশ্চত্ত হ’বৈল
িনজ পুত্রক পঠাই িদেল, ইয়ােতই েপ্রম আেছ ‡

11 েহ িপ্রয়সকল, ঈশ্বেৰ আমাক যিদ এেন েপ্রম কিৰেল,
েতেনহেল আিমও পৰস্পেৰ েপ্রম কৰা উিচত 12 ঈশ্বৰক েকােনও
েকিতয়াও েদখা নাই; আিম যিদ পৰস্পেৰ েপ্রম কেৰঁা, েতেনহেল
ঈশ্বৰ আমাৰ লগত থােক আৰু েতওঁৰ েপ্রম আমাৰ মাজত িসদ্ধ হয়
13আিম জােনঁা েয, েতওঁ আমাৰ মাজত আেছ; আৰু আিমও েতওঁৰ
* 4 অধয্ায়:3 শত্রুৰ খ্রীষ্টািৰ † 4 অধয্ায়:4 েসই আত্মা ভুৱা ভাববাদী ‡ 4
অধয্ায়:10 েৰা 5:8, 10৷



1 েযাহন 4 অধয্ায়:14 x 1 েযাহন 5 অধয্ায়:3

লগত আেছঁা৷ এই িবষেয় আিম জােনা, কাৰণ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ আত্মাক
আমাৰ বােব দান কিৰেল৷ 14 আিম েদিখেছঁা আৰু সাক্ষয্ িদেছঁা েয,
িপতৃেয় জগতৰ ত্রাণকতর্ া হ’বৈল েতওঁৰ পুত্রক পঠাই িদেল৷

15 যীচু েয ঈশ্বৰৰ পুত্র; ইয়াক িযজেন স্বীকাৰ কেৰ, ঈশ্বৰ েতওঁত
থােক আৰু েতেৱঁা ঈশ্বৰত থােক 16 আমাৈল ঈশ্বৰৰ েপ্রম আেছ,
এই কথা আিম জােনঁা আৰু িবশ্বােসা কেৰঁা ঈশ্বৰ েপ্রম আৰু িয জন
েপ্রমত থােক, েতওঁ ঈশ্বৰত থােক আৰু ঈশ্বেৰা েতওঁত থােক

17 এই েপ্রেম আমাৰ েক্ষত্রত এেনদেৰ পূণর্তা পােল েয, আিম
েসাধ-িবচাৰৰ িদনা আত্মিবশ্ৱাসী§ৈহ িথয় হব পািৰম; িকয়েনা েতওঁ
েযেনকুৱা, আিমও এই জগতত েতেনকুৱাই আেছঁা 18 েপ্রমত ভয়
নাই, িকন্তু িসদ্ধ েপ্রেম ভয়ক দূৰ কেৰ; কাৰণ ভয়ৰ ৈসেত শািস্ত
জিড়ত থােক৷ িকন্তু িয জেন ভয় কেৰ, েতওঁ েপ্রমত িসদ্ধতা লাভ
কৰা নাই৷

19আিম েপ্রম কেৰঁা, কাৰণ েতেৱঁই প্রথেম আমাক েপ্রম কিৰেল৷
20 েকােনােৱ যিদ কয়, ‘মই ঈশ্বৰক েপ্রম কেৰঁা’, িকন্তু েতওঁ যিদ
িনজ ভাইক ঘৃণা কেৰ, েতেনহেল েতওঁ িমছলীয়া; িকয়েনা ভাইক
যিদ েতওঁ েদিখও েপ্রম কৰা নাই, েতেনহেল িয জনক েদখা নাই,
এেন ঈশ্বৰক েতওঁ েপ্রম কিৰব েনাৱােৰ 21 িযজেন ঈশ্বৰক েপ্রম
কেৰ, েতওঁ আেপান ভাইেকা েপ্রম কৰক; এই আজ্ঞা* আিম েতওঁৰ
পৰা পােলঁা

5 অধয্ায়
িবশ্বাসৰ জয়

1 যীচু েয েসই অিভিষক্ত *হয়, ইয়াক িযজেন িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ
ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম েপাৱা; আৰু িযজেন জন্ম িদওঁতা িপতৃক েপ্রম কেৰ,
েতওঁ িপতৃৰ পৰা জন্ম েপাৱা জনেকা েপ্রম কেৰ 2 আিম েযিতয়া
ঈশ্বৰক েপ্রম কেৰঁা আৰু েতওঁৰ আজ্ঞা পালন কেৰঁা, েতিতয়া ঈশ্বৰৰ
সন্তান সকলেকা েয েপ্রম কেৰঁা, ইয়ােক জােনা 3কাৰণ ঈশ্বেৰ িদয়া
§ 4 অধয্ায়:17 1 েযা 2:28; 3:21৷ * 4 অধয্ায়:21 েযা. 15:12 * 5
অধয্ায়:1 অিভিষক্ত খ্রীষ্ট



1 েযাহন 5 অধয্ায়:4 xi 1 েযাহন 5 অধয্ায়:15

েপ্রমৰ অিভপ্রায় এেয়ই, আিম েযন েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কেৰঁা;
আৰু েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ ব’বৈল গধুৰ নহয়৷†

4 িযসকল ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম েপাৱা, েতওঁেলােক জগতক জয়
কেৰ ‡ আৰু জগতক জয় কৰা িয জয়, েসেয় আমাৰ িবশ্বাস
5 যীচু েয ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়, ইয়াক িয জেন িবশ্বাস কেৰ, েতওঁৰ বািহেৰ
জগতক জয় কেৰঁাতা েকান?

6জলআৰু েতেজিদ অহা জন েতেৱঁই; েতওঁ হ’ল যীচু খ্রীষ্ট; েতওঁ
েকৱল জেলেৰ নহয়, িকন্তু জল আৰু েতজ, এই উভেয়েৰ আিহল
এই সাক্ষয্ আত্মা িদেয়, কাৰণ আত্মা সতয্ 7 আৰু সাক্ষয্ িদওঁতা
িতিনটা; 8 আত্মা, জল, আৰু েতজ, এই িতিনওেৰা সাক্ষয্ এক

9আিম যিদ মানুহেবাৰৰ সাক্ষয্ গ্রহন কেৰঁা, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ সাক্ষয্
তাতৈকেয়া েশ্রষ্ঠ; িকয়েনা এয়া ঈশ্বৰৰ সাক্ষয্ েতওঁ িনজৰ পুত্রৰ
িবষেয় সাক্ষয্ িদেল 10 িযজেন ঈশ্বৰৰ পুত্রত িবশ্বাস কেৰ, েসই
সাক্ষয্ েতওঁৰ অন্তৰত থােক;§ িযজেন ঈশ্বৰত িবশ্বাস নকেৰ, েতওঁ
ঈশ্বৰক িমছলীয়া পািতেল; িকয়েনা িনজৰ পুত্রৰ িবষেয় ঈশ্ৱেৰ িয
সাক্ষয্ িদেল, েসই সাক্ষয্ত েতওঁ িবশ্বাস কৰা নাই

11 েসই সাক্ষয্ এই েয, ঈশ্বেৰ আমাক অনন্ত জীৱন িদেলআৰু েসই
জীৱন েতওঁৰ পুত্রত আেছ 12 িযজেন পুত্রক পােল, েতওঁৰ জীৱন
আেছ;* িযজেন ঈশ্বৰৰ পুত্রক েপাৱা নাই, েতওঁৰ জীৱন নাই

13 ঈশ্বৰৰ পুত্রৰ নামত িবশ্বাস কৰা িয আেপানােলাক,
আেপানােলাকৰ েয অনন্ত জীৱন†আেছ, েসই িবষেয়আেপানােলােক
জািনবৰ বােব এইেবাৰ কথা মই আেপানােলাকৈল িলিখেলঁা 14 এই
িবষয়ত আমাৰ দৃঢ় আস্থা আেছ েয, আিম যিদ েতওঁৰ ইচ্ছা অনুসােৰ
েতওঁৰ ওচৰত িয েকােনা িবষয় িবচােৰা, েতেনহেল েতওঁ আমাৰ
যাচনা শুেন; 15 আৰু আিম যিদ সঁচাৈক জােনঁা েয, আমাৰ যাচনাৰ
িবষয় েতওঁ শুেন; েতেনহেল আিম জািনব লােগ েয, আিম েতওঁৰ
ওচৰত িয িয িবচািৰেছঁা, েসই সকেলা পােলঁা৷
† 5 অধয্ায়:3 মিথ 11:30৷ ‡ 5 অধয্ায়:4 েযা 16:33৷ § 5 অধয্ায়:10
েৰা 8:16৷ * 5 অধয্ায়:12 েযা 3:36; 5;24৷ † 5 অধয্ায়:13 েযা 20:31৷



1 েযাহন 5 অধয্ায়:16 xii 1 েযাহন 5 অধয্ায়:21

16 েকােনােৱ যিদ িনজ ভাইক মৃতুয্জনক েনােহাৱা পাপ কৰা
েদেখ, েতেনহেল েতওঁ প্রাথর্না কৰক আৰু ইয়াৰ েযােগিদ ঈশ্বেৰ
মৃতুয্জনক েনােহাৱা পাপ কৰা েলাকক জীৱন িদব মৃতুয্জনক পাপ
আেছই; তাৰ িবষেয় িনেবদন কিৰবৈল মই নকওঁ ‡ 17 সকেলা
অধমর্ই পাপ; িকন্তু মৃতুয্জনক েনােহাৱা পােপা আেছ

18 আিম জােনঁা েয, ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম েপাৱা জেন পাপ নকেৰ;
িকন্তু িযজেন ঈশ্ৱৰৰ পৰা জন্ম পােল, ঈশ্ৱেৰ েতওঁক চয়তানৰ পৰা
ধিৰ ৰােখ; আৰু চয়তােন েতওঁক স্পশর্ কিৰব েনাৱােৰ 19 আিম
জােনঁা েয, আিম ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ আৰু েগােটই জগত িমছাৈকেয়
চয়তানৰ অধীনত আেছ৷

20আিম ইয়ােকা জােনঁা েয, ঈশ্বৰৰ পুত্র আিহল আৰু েতওঁ আমাক
েসই জ্ঞান িদেল; ইয়াৰ দ্ৱাৰা আিম জােনঁা েকান সতয্ এিতয়া আিম
েসই সতয্ ঈশ্ৱৰত আেছঁা আৰু েতওঁৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টেতা আেছঁা৷ এেয়
সতয্ ঈশ্বৰ আৰু অনন্ত জীৱন 21 েতেৱঁই সতয্ ঈশ্বৰ আৰু অনন্ত
জীৱন েহ িপ্রয় সন্তানসকল, মূির্তেবাৰৰ পৰা িনজক দূৈৰত ৰাখক৷

‡ 5 অধয্ায়:16 িযিৰ 7:13-16; মিথ 12:31, 32৷
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