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েযাহেনর
প্রথম পত্র

1 পৃিথবীর শুরু েথেকই যা বতর্ মান েতমন একিট িবষয় এখন
েতামােদর কােছ বলিছ: আমরা তা শুেনিছ, তা স্বচেক্ষ েদেখিছ, তা
মেনােযাগ সহকাের িনরীক্ষণ কেরিছ; আর িনেজেদর হাত িদেয় তা
স্পশর্ কেরিছ৷ আমরা েসই বােকয্র িবষয় বলিছ যা জীবনদায়ী৷ 2 েসই
জীবন আমােদর কােছ প্রকািশত হেয়িছল, আমরা তা েদেখিছ, আর
তার িবষেয় সাক্ষয্ িদেত পাির৷ এখন েতামােদর কােছ েসই জীবেনর
কথা বলিছ; এ হল অনন্ত জীবন যা িপতা ঈশ্বেরর কােছ িছল৷ ঈশ্বর
আমােদর কােছ েসই জীবন তুেল ধরেলন৷ 3 আমরা যা েদেখিছ ও
শুেনিছ েস িবষেয়ই এখন েতামােদর কােছ বলিছ কারণ আমােদর
ইচ্ছা েতামরাও আমােদর সহভাগী হও৷ আমােদর এই সহভাগীতা ঈশ্বর
িপতা ও তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর সেঙ্গ৷ 4আমােদর আনন্দ েযন পিরপূণর্
হেয় ওেঠ েসই জনয্ আমরা েতামােদর এসব িলখিছ৷

ঈশ্বর আমােদর পাপ ক্ষমা কেরন
5 এই েসই বাতর্ া যা আমরা খ্রীেষ্টর কাছ েথেক শুেনিছ এবং

েতামােদর কােছ েঘাষণা করিছ- ঈশ্বর েজয্ািত; ঈশ্বেরর মেধয্ েকান
অন্ধকার েনই৷ 6 তাই আমরা যিদ বিল েয ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর
সহভাগীতা আেছ, িকন্তু যিদ অন্ধকাের জীবনযাপন করেত থািক,
তাহেল িমথয্া বলিছ ও সেতয্র অনুসারী হিচ্ছ না৷ 7 ঈশ্বর েজয্ািতেত
আেছন, আমরা যিদ েসই রকম েজয্ািতেত বাস কির, তেব বলা যায়
আমােদর পরস্পেরর মেধয্ সহভাগীতা আেছ৷ ঈশ্বেরর পুত্র যীশুর রক্ত
আমােদর সমস্ত পাপ েথেক শুিচশুদ্ধ কের৷

8 আমরা যিদ বিল েয আমােদর েকান পাপ েনই, তাহেল আমরা
িনেজেদরই ঠকাই এবং তঁার সতয্ আমােদর মেধয্ েনই৷ 9আমরা যিদ
িনেজেদর পাপ স্বীকার কির, িবশ্বস্ত ও ধাির্মক ঈশ্বর আমােদর সমস্ত
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পাপক্ষমা করেবন ও সকলঅধাির্মকতা েথেকআমােদরশুদ্ধকরেবন৷
10আর যিদ বিল, আমরা পাপ কিরিন, তেবআমরা ঈশ্বরেক িমথয্াবাদী
প্রিতপন্ন কির এবং তঁার বাতর্ া আমােদর অন্তের েনই৷

2
যীশু আমােদর সহায়

1 আমার িপ্রয় সন্তানরা, আিম েতামােদর একথা িলখিছ যােত
েতামরা পাপ না কর৷ িকন্তু েকউ যিদ পাপ কের েফেল, তেব িপতার
কােছ আমােদর পেক্ষ কথা বলার একজন আেছন, িতিন েসই ধাির্মক
বয্িক্ত, যীশু খ্রীষ্ট৷ 2 িতিনই েসই প্রায়িশ্চত্ত বিলগুিল, যার ফেল
আমােদর সব পাপ দূর হয়৷ েকবল আমােদর সব পাপ নয়, জগেতর
সমস্ত মানুেষরও পাপ দূর হয়৷

3 যিদ আমরা ঈশ্বেরর আেদশ পালন কির, তেবই বুঝেত পারব
েয আমরা তঁােক জািন৷ 4 েকউ যিদ বেল েয, “আিম ঈশ্বরেক
জািন,” অথচ ঈশ্বেরর আেদশ পালন না কের তেব েস িমথয্াবাদী,
আর তঁার সতয্ তার অন্তের েনই৷ 5 িকন্তু েয তঁার িশক্ষা পালন কের,
ঈশ্বেরর ভালবাসা সিতয্ তার মেধয্ পূণর্তালাভ কেরেছ৷ এইভােবআমরা
সুিনিশ্চত হেত পাির েয আমরা তঁার মেধয্ই অবস্থান করিছ৷ 6 েকউ
যিদ বেল েয আিম ঈশ্বের আিছ তাহেল তােক অবশয্ই তঁার মেতা
জীবনযাপন করেত হেব৷

প্রিতেবশীেক ভালবােসা
7 িপ্রয় বনু্ধরা, আিম েতামােদর কােছ েকান নতুন আেদশ িলখিছ

না, এ এমন এক পুরােনা আেদশ, যা েতামরা আিদ েথেকই েপেয়ছ৷
েতামরা েয বাতর্ া শুেনছ তা হল পুরােনা আেদশ৷ 8 িকন্তু আিম এই
পুরােনা আেদশই েতামােদর কােছ এক নতুন আেদশরূেপ িলখিছ৷ এই
আেদশ সতয্ এবং এর সতয্তা েতামরা যীশু খ্রীেষ্ট ও েতামােদর জীবেন
েদেখছ, কারণ অন্ধকার েকেট যােচ্ছ আর প্রকৃত েজয্ািত ইিতমেধয্ই
উজ্জ্বল৷
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9 েয বেল আিম েজয্ািতেত আিছ িকন্তু তার িনেজর ভাইেক ঘৃণা
কের, েস এখনওঅন্ধকােরইআেছ৷ 10 েয তার ভাইেক ভালবােস, েস
েজয্ািতেত রেয়েছ৷ তার জীবেন এমন িকছুই েনই যা তােক পাপী কের৷
11 িকন্তু েয তার ভাইেক ঘৃণা কের েস এখনও অন্ধকােরই আেছ৷
েস অন্ধকােরই বাস কের আর জােন না েস েকাথায় চেলেছ, কারণ
অন্ধকার তােক অন্ধ কের িদেয়েছ৷

12 িপ্রয় সন্তানগণ, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ খ্রীেষ্টর মাধয্েম েতামােদর পাপ ক্ষমা করা হেয়েছ৷

13 িপতারা, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ িযিন শুরু েথেক আেছন েতামরা তঁােক জান৷

যুবকরা, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ েতামরা েসই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ কেরছ৷

14 িশশুরা, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ িযিন শুরু েথেক আেছন েতামরা তঁােক জান৷

যুবকরা, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ েতামরা শিক্তশালী৷

ঈশ্বেরর বাতর্ া েতামােদর অন্তের আেছ;
আর েতামরা েসই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ কেরছ৷

15 েতামরা েকউ এই সংসার বা এই সংসােরর েকান িকছু ভালেবেসা
না৷ েকউ যিদ এই সংসারটােক ভালবােস তেব িপতা ঈশ্বেরর ভালবাসা
তার অন্তের েনই৷ 16কারণ এই সংসাের যা িকছু আেছ, যা আমােদর
পাপ প্রকৃিত েপেত ইচ্ছা কের, যা আমােদর চকু্ষ েপেত ইচ্ছা কের,
আর পৃিথবীর যা িকছুেত েলােক গবর্ কের েস সবিকছুই িপতা ঈশ্বেরর
কাছ েথেক আেস না, আেস জগত েথেক৷ 17 এই সংসার ও তঁার
অিভলাষ সব িবলীন হেত চেলেছ, িকন্তু েয ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন কের
েস িচরজীিব হেব৷
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খ্রীষ্টািরর অনুসরণ কেরা না
18 িপ্রয় সন্তানরা,জগেতর েশষ সময় ঘিনেয় এেসেছ৷আর েতামরা

শুেনছ েয খ্রীষ্টািররা আসেছ৷ এখনই েসই খ্রীষ্টািররা এেস েগেছ, এর
ফেলই আমরা বুঝেত পারিছ েয এই েশষ সময়৷ 19 েসই খ্রীষ্টািররা
আমােদর দেলর মেধয্ই িছল৷ তারা আমােদর মধয্ েথেক বাইের চেল
েগেছ৷ বাস্তেব তারা েকান িদনই আমােদর েলাক িছল না, কারণ তারা
যিদ আমােদর দেলর েলাক হত, তেব আমােদর সেঙ্গই থাকত৷ তারা
আমােদর েছেড় চেল েগল; এর দ্বারাই প্রমাণ হল েয তারা েকউই
আেদৗ আমােদর নয়৷

20 েতামরা েসই পিবত্রতেমর (খ্রীেষ্টর) কােছ অিভিষক্ত হেয়ছ, তাই
েতামরা সকেল সতয্ িক তা জান৷ তেব েতামােদর কােছ েকন আিম
িলিখ? 21 এটা বলার জনয্ আিম িলখিছ না েয েতামরা সতয্ জান না৷
আিম েতামােদর িলখিছ কারণ েতামরা সতয্ জান; আর এও জান েয
সতয্ েথেক কখনও েকান িমথয্ার উৎ পিত্ত হেত পাের না৷

22তেব েসই িমথয্াবাদী েক? েস-ই, েয বয্িক্ত বেল েয যীশুই েসই
খ্রীষ্ট নন, েস-ই খ্রীেষ্টর শত্রু, েয বেল যীশু েসই খ্রীষ্ট নয়, েসই বয্িক্ত
িপতােক িবশ্বাস কের না, িবশ্বাস কের না তঁার পুত্র খ্রীষ্টেক৷ 23 েয
পুত্রেক অস্বীকার কের, েস িপতা ঈশ্বরেকও পায় না৷ িকন্তু েয পুত্রেক
গ্রহণ কের, েস িপতা ঈশ্বরেকও েপেয়েছ৷

24 শুরু েথেক েতামরা যা শুেন আসছ, েসই সব িবষয় অবশয্ই
েতামােদর অন্তের েরেখা৷ শুরু েথেক েতামরা যা শুেনছ তা যিদ
েতামােদর অন্তের থােক তেব েতামরা িপতা ঈশ্বর ও তঁার পুেত্রর
সাহচেযর্য্ থাকেব৷ 25 আর ঈশ্বর এটাই আমােদর েদেবন বেল
প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, তা হল অনন্ত জীবন৷

26 যারা েতামােদর ভুল পেথ িনেয় েযেত চায় তােদর িবষেয়
েতামােদর এইসব কথা িলখলাম৷ 27 খ্রীষ্ট েতামােদর এক িবেশষ
বরদান িদেয়েছন এবং তা েতামােদর মেধয্ রেয়েছ৷ তাই েতামােদর
অনয্ কােরার িশক্ষার দরকার েনই৷ েয বরদান েতামরা েপেয়ছ তা
েতামােদর সব িবষেয় িশক্ষা েদয়৷ এ বরদান সতয্, এর মেধয্ িমথয্ার
েলশমাত্র েনই৷ তাই এই বরদান েযমন িশক্ষা িদেয়েছ, েসইমত েতামরা
খ্রীেষ্ট থাক৷
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28 এখন আমার েস্নেহর সন্তানরা, খ্রীেষ্টেত থাক৷ তা করেল খ্রীষ্ট
যখন প্রকািশত হেবন তখন আমােদর আর ভেয়র িকছু থাকেব না৷
িতিন এেল তঁার সামেন দঁাড়ােত ভয় বা লজ্জা েপেত হেব না৷ 29 যিদ
েতামরা জান েয খ্রীষ্ট ধাির্মক তাহেল েতামরা এও জান েয যারা
ধমর্াচরণ কাজ কের তারা ঈশ্বেরর সন্তান৷

3
আমরা ঈশ্বেরর সন্তান

1 েভেব েদখ, িপতা ঈশ্বর আমােদর কত ভােলাই না েবেসেছন
যােত আমরা ঈশ্বেরর সন্তান বেল অিভিহত হই; বাস্তিবক আমরা তাই৷
জগেতর েলাক আমােদর েচেন না েয আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, কারণ
তারা ঈশ্বরেক জােন না৷ 2 িপ্রয় বনু্ধরা, এখন েতা আমরা ঈশ্বেরর
সন্তান, আর ভিবষয্েত আমরা আেরা িক হব তা এখনও আমােদর
কােছ প্রকাশ করা হয় িন৷ িকন্তু আমরা জািন েয যখন খ্রীষ্ট পুনরায়
আসেবন তখন আমরা তঁার সমরূপ হব, কারণ িতিন েযমন আেছন,
তঁােক েতমিন েদখেত পাব৷ 3 খ্রীষ্ট শুদ্ধ আর তঁার ওপের েয সমস্ত
েলাক এই আশা রােখ, তারা খ্রীেষ্টর মত িনেজেদর শুদ্ধ কের৷

4 েয েকউ পাপ কের, েস িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন কের, আর বয্বস্থা
লঙঘন করাই পাপ৷ 5 েতামরা জান, মানুেষর পাপ তুেল েনবার জনয্ই
খ্রীষ্ট প্রকািশত হেলন; আর খ্রীেষ্টর িনেজর েকান পাপ েনই৷ 6 েয
েকউ খ্রীেষ্ট থােক, েস পােপর জীবন-যাপন কের না৷ েকউ যিদ পােপ
জীবন-যাপন কের তেব েস খ্রীষ্টেক কখনও প্রকৃতভােব উপলিদ্ধ কের
িন, এমন িক তঁােক জােনও িন৷

7 িপ্রয় সন্তানরা, সতকর্ েথেকা৷ েকউ েযন েতামােদর িবপেথ না
িনেয় যায়৷ েয েকউ যথাথর্ কাজ কের েস নীিতপরায়ণ, িঠক েযমন
খ্রীষ্ট নীিতপরায়ণ৷ 8 িদয়াবল েসই শুরু েথেকই পাপ কের চেলেছ৷
েয বয্িক্ত পাপ কেরই চেল েস িদয়াবেলর৷ িদয়াবেলর কাজেক ধ্বংস
করার জনয্ই ঈশ্বেরর পুত্র প্রকািশত হেয়িছেলন৷

9 েয েকউ ঈশ্বেরর সন্তান হয়, েস ক্রমাগত পাপ করেত পাের
না, কারণ নরজীবনদায়ী ঈশ্বেরর শিক্ত েসই বয্িক্তর মেধয্ থােক৷ েস
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ঈশ্বেরর সন্তােন পিরণত হেয়েছ; তাই েস পােপ জীবন কাটােত পাের
না৷ 10এভােবই আমরা েদখেত পাির কারা ঈশ্বেরর সন্তান আর কারাই
বা িদয়াবেলর সন্তান৷ যারা সত্কমর্ কের না তারা ঈশ্বেরর সন্তান নয়,
আর েয তার ভাইেক ভালবােস না েস ঈশ্বেরর সন্তান নয়৷

পরস্পরেক ভালবাসেত হেব
11 েতামরা শুরু েথেক এই বাতর্ া শুেন আসছ, েয আমােদর

পরস্পরেক ভালবাসা উিচত৷ 12 েতামরা কিয়েনর* মেতা হেয়া না৷
কিয়ন িদয়াবেলর িছল এবং তার ভাই েহবলেক হতয্া কেরিছল৷ িকেসর
জনয্ েস তার ভাইেক হতয্া কেরিছল? কারণ কিয়েনর কাজগুিল িছল
মন্দ; িকন্তু তার ভাইেয়র কাজ িছল ভাল৷

13 ভাইরা, এই জগত যিদ েতামােদর ঘৃণা কের তেব তােত আশ্চযর্য্
হেয়া না৷ 14আমরা জািন েয আমরা মৃতুয্ েথেক জীবেন উত্তীণর্ হেয়
েগিছ৷ আমরা এটা জািন কারণ আমরা আমােদর ভাইেদর ও েবানেদর
ভালবািস৷ েয েকউ ভালবােস না েস মৃতুয্র মেধয্ই থােক৷ 15 েয েকউ
তার ভাইেক ঘৃণা কের েস েতা একজন খুনী; আর েতামরা জান েকান
খুনী অনন্ত জীবেনর অিধকারী হয় না৷

16 িতিন আমােদর জনয্ িনেজর প্রাণ িদেলন, এর েথেকই আমরা
জানেত পাির প্রকৃত ভালবাসা িক৷ েসইজনয্আমােদরওআমােদর ভাই
েবানেদর জনয্ প্রাণ েদওয়া উিচত৷ 17 যার পাির্থব সম্পদ রেয়েছ, েস
যিদ তার েকান ভাইেক অভােব পড়েত েদেখ তােক সাহাযয্ না কের,
তেব িক কের বলা েযেত পাের েয তার মেধয্ ঐশ্বিরক ভালবাসাআেছ?
18 েস্নেহর সন্তানরা, েকবল মুেখ ভালবাসা না েদিখেয়, এেসা, আমরা
কােজর মধয্ িদেয় তােদর সিতয্কােরর ভালবািস৷

19-20 এর দ্বারা আমরা জানব েয আমরা সেতয্র৷ আমােদর অন্তর
যিদ আমােদর েদাষী কের, তবুও ঈশ্বেরর সামেন আমােদর িবেবক
িবশ্বস্ত থাকেব৷ কারণ আমােদর িবেবেকর েথেক ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর
েতা সবই জােনন৷
* 3:12: কিয়ন কিয়ন আর েহবল আদম ও হবার পুত্র িছল৷ কিয়ন েহবলেক িহংসা করত
এবং তােক েমের েফেলিছল৷ দ্রষ্টবয্ আিদ 4:1-16
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21 িপ্রয় বনু্ধরা, যিদ আমােদর িবেবকগুিল আমােদর েদােষর
অনুভূিত না েদয় তেব ঈশ্বেরর সামেন আমরা িনভর্ েয় দঁাড়ােত পারব৷
22 আর ঈশ্বেরর কাছ েথেক যা িকছু চাই না েকন তা আমরা পাব,
কারণ আমরা যা তঁার সেন্তাষজনক তাই করিছ৷ 23 তঁার আেদশ হল
আমরা েযন তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর নােম িবশ্বাস কির ও পরস্পরেক
ভালবািস৷ 24 েয ঈশ্বেরর আেদশগুিল মানয্ কের েস ঈশ্বের থােক;
আর ঈশ্বর তার অন্তের থােকন৷ ঈশ্বর েয আমােদর অন্তের আেছন তা
আমরা িক কের জানব? েয আত্মােক ঈশ্বর িদেয়েছন, েসই আত্মাই
আমােদর বলেছ েয ঈশ্বর আমােদর মেধয্ আেছন৷

4
ভণ্ড িশক্ষকেদর িবষেয় েযাহেনর সতকর্ বাণী

1 িপ্রয় বনু্ধরা, সংসাের অেনক ভণ্ড ভাববাদী েদখা িদেয়েছ, তাই
েতামরা সব আত্মােক িবশ্বাস কেরা না৷ িকন্তু েসই সব আত্মােদর যাচাই
কের েদখ েয তারা ঈশ্বর হেত এেসেছ িকনা৷ 2 এইভােব েতামরা
ঈশ্বেরর আত্মােক িচনেত পারেব৷ েয েকান আত্মা যীশু খ্রীষ্ট েয রক্ত
মাংেসর েদহ ধারণ কের এেসেছন বেল স্বীকার কের, েস ঈশ্বেরর
কাছ েথেক এেসেছ৷ 3 িকন্তু েয আত্মা, যীশুেক স্বীকার কের না, েস
ঈশ্বেরর কাছ েথেকআেস িন৷ এ েসই খ্রীষ্টািরর আত্মা, খ্রীেষ্টর শত্রু েয
আসেছ তা েতামরা শুেনছ, আর এখন েস েতা সংসাের এেসই েগেছ৷

4 আমার েস্নেহর সন্তানগণ, েতামরা ঈশ্বেরর েলাক, তাই েতামরা
ওেদর ওপর জয়ী হেয়ছ; কারণ েতামােদর মেধয্ িযিন (ঈশ্বর) বাস
কেরন িতিন জগেতর মেধয্ বাসকারী িদয়াবেলর েথেক অেনক মহান৷
5এই ভণ্ড িশক্ষকরা হল জগেতর, তাই তারা যা বেল তা সব জাগিতক
কথাবাতর্ া, আর জগত তােদর কথা েশােন৷ 6 িকন্তু আমরা ঈশ্বেরর
েলাক, ঈশ্বরেক েয জােন েসআমােদর কথা েশােন, েয ঈশ্বেরর েলাক
নয় েস আমােদর কথা েশােন না৷ এইভােবই আমরা সেতয্র আত্মােক
ও ছলনার আত্মােক িচনেত পাির৷

ঈশ্বরই েপ্রেমর উৎস
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7 িপ্রয় বনু্ধরা, এস আমরা পরস্পরেক ভালবািস, কারণ ঈশ্বরই
ভালবাসার উৎস আর েয েকউ ভালবাসেত জােন েস ঈশ্বেরর সন্তান,
েস ঈশ্বরেক জােন৷ 8 েয ভালবাসেত জােন না, েস ঈশ্বরেক জােন
না, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং হেলন ভালবাসা৷ 9 ঈশ্বর আমােদর প্রিত তঁার
ভালবাসা এইভােবই েদিখেয়েছন, িতিন তঁার একমাত্র পুত্রেক এজগেত
পাঠােলন েযন তঁার মাধয্েম আমরা জীবন লাভ কির৷ 10 ঈশ্বেরর
প্রিত আমােদর ভালবাসা নয়, বরং আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসাই
হল প্রকৃত ভালবাসা৷ ঈশ্বর আমােদর পােপর প্রায়িশ্চত্ত বিলরূেপ তঁার
পুত্রেক পািঠেয় আমােদর প্রিত তঁার ভালবাসা প্রকাশ কেরেছন৷

11 িপ্রয় বনু্ধরা, এইভােব ঈশ্বর আমােদর ভালেবেসেছন, সুতরাং
আমরাও অবশয্ই পরস্পরেক ভালবাসব৷ 12 ঈশ্বরেক েকউ কখনও
েদেখিন৷ যিদ আমরা পরস্পরেক ভালবািস, তেব ঈশ্বর আমােদর
মেধয্ অবস্থান কেরন; আর তঁার ভালবাসা আমােদর মেধয্ পূণর্তা লাভ
কেরেছ৷

13 আমরা জািন েয িতিন আমােদর মেধয্ আেছন; আর আমরা
তঁার মেধয্ অবস্থান করিছ৷ এ িবষয় আমরা জািন, কারণ ঈশ্বর
তঁার আত্মােক আমােদর দান কেরেছন৷ 14 আমরা েদেখিছ িপতা
তঁার পুত্রেক জগেতর ত্রাণকতর্ ারূেপ পািঠেয়েছন৷ েসই বাতর্ াই আমরা
েলাকেদর কােছ বলিছ৷ 15 েকউ যিদ স্বীকার কের েয যীশু ঈশ্বেরর
পুত্র, তেব ঈশ্বর তঁার অন্তের বাস কেরন, আর েস ঈশ্বেরেত থােক৷
16আমােদর জনয্ ঈশ্বেরর ভালবাসা আেছ আমরা তা জািন ও িবশ্বাস
কির৷
ঈশ্বরই স্বয়ং ভালবাসা, আর েয েকউ ভালবাসায় থােক েস ঈশ্বেরর

মেধয্ থােক ও ঈশ্বর তার মেধয্ থােকন৷ 17 যিদ আমােদর েক্ষেত্র
ভালবাসা এই ভােবই পূণর্তা পায়, তেব েশষ িবচােরর িদেন আমরা
িনভর্ েয় দঁাড়ােত পারব, কারণ এ জগেত আমরা খ্রীেষ্টরই মেতা৷
18 েযখােন ঈশ্বেরর ভালবাসা েসখােন ভয় থােক না, পিরপূণর্ ভালবাসা
ভয়েক দূর কের েদয়, কারণ ভেয়র সেঙ্গ শািস্তর িচন্তা জিড়ত থােক৷
েয ভয় পায় েস ভালবাসায় পূণর্তা লাভ কের িন৷

19 িতিনই (ঈশ্বর) আেগ আমােদর ভালেবেসেছন, আর তার ফেল
আমরা ভালবাসেত পাির৷ 20যিদ েকউ বেল, “েস ঈশ্বরেক ভালবােস”
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অথচ েস তার খ্রীেষ্টেত েকান ভাই ও েবানেক ঘৃণা কের তেব েস
িমথয্াবাদী৷ েয ভাইেক েদখেত পােচ্ছ, েস যিদ তােক ঘৃণা কের তেব
যঁােক েস েকানও িদন েচােখ েদেখ িন, েসই ঈশ্বরেক েস ভালবাসেত
পাের না৷ 21 কারণ ঈশ্বেরর কাছ েথেক আমরা এই আেদশ েপেয়িছ,
ঈশ্বরেক েয ভালবােস েস েযন তার িনেজর ভাইেকও ভালবােস৷

5
ঈশ্বেরর সন্তান জগতেক জয় করেত পাের

1 যারা িবশ্বাস কের েয যীশুই খ্রীষ্ট, তারা ঈশ্বেরর সন্তান৷ েয েকউ
িপতােক ভালবােস, েস তঁার সন্তানেদর ভালবােস৷ 2আমরা িক কের
জানব েয আমরা ঈশ্বেরর সন্তানেদর ভালবািস? আমরা জািন েযেহতু
আমরা ঈশ্বরেক ভালবািস ও তঁার সব আেদশ পালন কির৷ 3 ঈশ্বরেক
ভালবাসার অথর্ই হেচ্ছ তঁার আেদশ পালন করা; আর ঈশ্বেরর আেদশ
ভারী েবাঝার মেতা নয়৷ 4 কারণ প্রেতয্ক ঈশ্বরজাত সন্তান জগতেক
জয় কের৷ 5 আমােদর িবশ্বাসই আমােদর জগতজয়ী কেরেছ৷ েক
জগেতর ওপের িবজয়ী হেত পাের? েয িবশ্বাস কের েয, যীশুই
ঈশ্বেরর পুত্র৷

ঈশ্বর তঁার পুেত্রর কথা বলেলন
6 ইিনই যীশু খ্রীষ্ট, িযিন জগেত জল ও রেক্তর মধয্ িদেয়

এেসিছেলন৷ আত্মাই বলেছন এই কথা সতয্, আর েসই আত্মা স্বয়ং
সতয্৷ 7 যীশুর িবষেয় িতনজন সাক্ষয্ িদেচ্ছন৷ 8আত্মা, জল ও রক্ত
আর েসই িতেনর এক সাক্ষয্৷

9 েলােক যখন সতয্ িকছু বেল আমরা তা িবশ্বাস কির, তেব ঈশ্বেরর
েদওয়া সাক্ষয্ এর েথেক কত না মূলয্বান৷ বস্তুত ঈশ্বর স্বয়ং আমােদর
কােছ এই সাক্ষয্ িদেয়েছন, িতিন তঁার িনেজর পুেত্রর িবষেয় সতয্
জািনেয়েছন৷ 10 ঈশ্বেরর পুত্রেক েয িবশ্বাস কের ঐ সতয্ তার অন্তের
থােক৷ ঈশ্বেরর কথায় েয িবশ্বাস কের না, েস তঁােক িমথয্াবাদী কেরেছ,
কারণ ঈশ্বর তঁার পুেত্রর িবষেয় েয কথা বেলেছন েস তােত িবশ্বাস কের
িন৷ 11 েসই সাক্ষয্ হেচ্ছ, ঈশ্বর আমােদর অনন্ত জীবন িদেয়েছন এবং
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এই জীবন তঁার পুেত্রআেছ৷ 12ঈশ্বেরর পুত্রেক েয েপেয়েছ েসই সতয্
জীবন েপেয়েছ৷ ঈশ্বেরর পুত্রেক েয পায় িন েস জীবন পায় িন৷

অনন্ত জীবন
13 েতামরা যারা ঈশ্বেরর পুেত্রর ওপর িবশ্বাস কেরছআিম েতামােদর

কােছ এই কথা িলখিছ েযন েতামরা জানেত পার েয েতামরা অনন্ত
জীবন েপেয়ছ৷ 14 আমরা এিবষেয় সুিনিশ্চত েয আমরা যিদ তঁার
ইচ্ছানুসাের তঁার কােছ িকছু চাই তেব িতিন আমােদর প্রাথর্না শুনেবন;
15আর আমরা যিদ সিতয্ জািন েয িতিন আমােদর প্রাথর্না শুেনেছন
তেব জানেত হেব েয আমরা তঁার কােছ যা েচেয়িছ তা েপেয় িগেয়িছ৷

16যিদ েকউ তার খ্রীষ্টান ভাইেক এমন েকান পাপ করেত েদেখ যার
পিরণিত অনন্ত মৃতুয্ নয়, তেব েস তার ভাইেয়র জনয্ প্রাথর্না করেব,
আর ঈশ্বর তােক জীবন দান করেবন৷ যারা অনন্ত মৃতুয্জনক পাপ
কের না, িতিন েকবল তােদরই তা েদেবন৷ মৃতুয্জনক পাপ আেছ,
আর আিম েতামােদর েসরকম পাপ যারা কের তােদর জনয্ প্রাথর্না
করেত বলিছ না৷ 17 সমস্ত রকম অধাির্মকতাই পাপ; িকন্তু এমন পাপ
আেছ যার ফল অনন্ত মৃতুয্ নয়৷

18 আমরা জািন, ঈশ্বেরর সন্তানরা পােপর জীবনযাপন কের না৷
ঈশ্বেরর পুত্র তােদর রক্ষা কেরন* এবং পাপাত্মা তােদর েকানভােব
ক্ষিত করেত পাের না৷ 19 আমরা জািন েয আমরা ঈশ্বেরর েলাক;
িকন্তু সমস্ত জগত রেয়েছ পাপাত্মা শিক্তর কবেল৷ 20আমরা জািন েয
ঈশ্বেরর পুত্র এেসেছন, আর িতিন আমােদর েসই েবাধ বুিদ্ধ িদেয়েছন
যার দ্বারা আমরা েসই সতয্ময় ঈশ্বরেক জানেত পাির৷ এখন আমরা
সতয্ ঈশ্বের আিছ, কারণ আমরা তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টেত আিছ৷ িতিনই
সতয্ ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন৷ 21 তাই েস্নেহর সন্তানরা, েতামরা িমথয্া
েদবেদবীর কাছ েথেক দূের েথেকা৷

* 5:18: ঈশ্বেরর � কেরন আক্ষিরক অেথর্, “যার ঈশ্বর েথেক জন্ম, তােক ঈশ্বর িনরাপেদ
রােখ৷”
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