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यहून्नाको
पिहलो प

1 हामी अब ितमीहरुलाई ससंारको सिृ अिघबाट जे अ स्तत्वमा िथयो त्यस
िवषयमा भन्छौं ।

हामीले यो सनु्यौं हामीलेआफ्नैआखँाले दखे्यौं, हामीले हये ं यो, हामीले हा ा
हातले स्पशर् गय ं।

हामी ितमीहरुलाई त्यो वचनको बारेमा भन्दछैौ जसले जीवन दान गछर्। 2 त्यो
जीवन हामीमा दखेापरेको छ। हामीले त्यसलाई दखे्यौं। हामी यस बारे ितमीहरुलाई
माण िदन सक्छौं। अब हामी ितमीहरुलाई त्यो जीवनको िवषयमा भनी रहकेा छौं।
यो त्यो जीवन हो जो िचरस्थायी छ। यो त्यो जीवन हो जो परमे र िपतािसत िथयो
अिन हा ो अिघ दखेा पय । 3अब हामी ितमीहरुलाई हामीले दखेकेा अिन सनुकेो
कुराहरु भन्छौं। िकनभने हामी चाहन्छौ िक हामीिसत ितमीहरुको सङ्गित रहोस।्
सङ्गित जो हामी एक साथ सहभोग गछ त्यो िपता परमे र अिन उनको पु यशे ू
ी िसत हुन्छ। 4 हामी ितमीहरुलाई यी कुराहरु ले खरहकेाछौं जस ारा ितमीहरु

आनन्दले प रपणूर् हुन सक्नछेौ।
परमे रले हा ा पापहरु क्षमा गन ुर्हुन्छ

5 हामीले परमे रबाट साँचो सन्दशे सनु्यौं। अब हामी यो ितमीहरुलाई
भिनरहकेाछौं िक परमे र ज्योित हुनहुुन्छ। परमे रमा अन्धकार हुदँनै। 6 यसथर्,
यिद हामी परमे रिसत हा ो सङ्गित भएको दावी गछ ,ं तर हामी अन्धकारमा
बस्छौं भने हामी झटूो हौं, हामी सत्यको अनसुरण ग ररहकेा छैनौ। 7 परमे र
ज्योितमा रहन ु हुन्छ। हामी पिन ज्योितमा ब पुछर्। यिद हामी ज्योितमा बस्यौं भने
हामी एक अक मा सङ्गितको सहभागी हुन्छौ। अिन जब हामी ज्योितमा बस्छौं,
यशेकूो रगतले हामीलाई सम्पणूर् पापबाट धनु्छ।

8 यिद हामी, हामीमा पाप छैन भन्छौ भने हामीले स्वयलंाई धोका िदइरहछेौ,
अिन हामीमा सत्य छैन। 9तर यिद हामी हा ा पापहरु स्वीकार गछ तब परमे र जो
िव ासयोग्य अिन धम हुनहुुन्छ हा ा पापहरु अिन हामीले गरेको जम्मै गल्तीहरु
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क्षमा गन ुर्हुनछे। परमे रमा जे उिचत छ त्यही गन ुर्हुन्छ। 10 यिद हामी भन्छौ,
हामीले पाप गरेका छैनौं तब हामीले परमे रलाई झ ू ो बनाउछँौं। यसलैे दखेाँउछ
िक हा ो हृदयमा परमे रको साँच्चो सनं्दशे राखकेा छैनौं।

2
यशे ू हा ा सहयोगी हुनहुुन्छ

1 मरेा ि य नानीहरु, म ितमीहरुलाई यो प ले खरहकेोछु, जसमा िक ितमीहरुले
पाप गन छैनौ। तर यिद कुनै ले पाप गछर् भन,े यशे ू ी ले िपताको अिघ
हामीलाई बचाउन ु हुनछे। यशे ू धम हुनहुुन्छ।

2 यशे ू हा ो पाप क्षमा गन माध्यम हुनहुुन्छ अिन सम्पणूर् ससंारका मािनसहरुको
पापहरु पिन क्षमा गराउनहुुन्छ।

3 यिद उहाँको आदशे पालन गय ं भने हामी िन त हुन्छौं िक हामीले
परमे रलाई िचन्यौं। 4 एक ले भन्न सक्छ, “म परमे रलाई िचन्छु।”
तर यिद त्यस ले परमे रका आदशेहरुको पालन गदन भने त्यो मािनस झटूो
हो, उसकोमा सत्य हुदँनै। 5 तर एक ले परमे रको िशक्षा पालन गछर् तब
त्यस मा परमे रको मेको ल य रहकेो हुन्छ। यसरी नै हामी जान्न सक्छौ
िक हामी परमे रको अनसुरण ग ररहछेौ। 6 यिद कुनै ले ऊ परमे रमा
बाँच्न चाहन्छ भने ऊ यशे ू बाँचे झैं बाँच्न ु पछर्।

यशेलू े भन्न ु भयो अरुलाई मे गर
7 मरेा ि य िम हरु, म ितमीहरुको ित म्त नयाँ आदशे ले खरहकेो छैन। यो त्यही

आदशे हो जो ितमीहरुले शरुुदे ख पाएका िथयौ। यो आदशे ितमीहरुले अिघ नै
सिुनसकेको िशक्षा हो। 8 तर पिन म ितमीहरुको िन म्त यो आदशेलाई नयाँ आदशेको
रुपमा लखे्दछुै। यो आदशे सत्य छ; अिन यसको सत्यता यशे ूअिन ितमीहरु स्वयमंा
दे सक्छौ। अन्धकार हट्दछै अिन सत्य ज्योित अिघ दे ख च म्करहछे।

9 एक ले भन्ला, “म काशमा छु।” तर यिद त्यो ले आफ्ना
भाइहरुलाई घणृा गछर् भने त्यो अझ अन्धकारमा छ। 10 जसले आफ्ना भाइ अिन
बिहनीहरुलाई मे गछर्, त्यो काशमा बसकेो हुन्छ अिन जसले पाप गराँउछ त्यस्तो
त्यस मा केही पिन हुदँनै। 11 तर मािनस जसले आफ्ना भाइहरुलाई घणृा
गछर् तब ऊ अन्धकारमा हुन्छ। त्यस मािनस अनं्धकारमा हुन्छ अिन त्यो ले
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आफ्नो गन्त स्थान जान्दनै। िकनभने अन्धकारले उसलाई अन्धा तलु्याएको
हुन्छ।
12 ि य बालकहरु, म ितमीहरुलाई लखे्छु,

िकनभने ितमीहरुका पापहरु ी ारा क्षमा ग रएका छन।्
13 िपताहरु, म ितमीहरुलाई ले खरहछुे,

िकनभने ितमीहरु उहाँलाई िचन्दछौ, जो शरुुदे ख अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ।
यवुा मािनसहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै

िकनभने ितमीहरुले द ु लाई परास्त गरेका छौ।
14 बालकहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै,

िकनभने ितमीहरु िपतालाई िचन्दछौ।
िपताहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै,

िकनभने ितमीहरु उहाँलाई िचन्छौ जो शरुुदे ख अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ।
यवुा मािनसहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै,

िकनभने ितमीहरु ब लयो छौ,
अिन परमे रको वचन ितमीहरुमा बस्छ,

अिन ितमीहरुले द ु लाई परास्त गरेका छौ।

15 ससंारलाई अथवा ससंारमा भएका कुराहरुलाई मे नगर। यिद कुनै ले
ससंार ित मे गछर् भन,े िपताको मे त्यस मािथ हुदँनै। 16 ससंारमा भएका
नरा ा कुराहरु यी हुन ्हा ो पापपणूर् शारी रक अिभलाषा खशुी तलु्याउने कुराहरुको
चाहाना गन ुर्, हामीले दखेकेा पापपणूर् वस्तहुरुको चाहाना गन ुर्, हामीिसत भएका
कुराहरु ित घमण्ड गन ुर्। तर ती कुराहरु िपताबाट आएका होइनन।् ती सबै कुराहरु
ससंारबाट आएका हुन।् 17 मािनसहरुको इच्छा अनसुारको चीजहरु लएर ससंार
अिघ बिढरहकेोछ। तर त्यो मािनस जो परमे रले चाहकेो गछर् त्यो सधँकैो िन म्त
रहन्छ।

ी को श हुरुलाई नप ाऊ
18 मरेा प्यारा बालकहरु, अन्त धरैे निजक छ। ितमीहरुले सनुकेा छौ िक ी

िवरोधी आउँदछै। अिन अिहले ी का अनके श हुरु यहाँ छन।् यसथर् हामी
जान्दछौ िक अन्त निजक छ। 19 ी का श हुरु हा ा समहूमा िथए। तर ितनीहरुले
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हामीलाई त्याग गरे। ितनीहरु वास्तवमा हामीिसत िथएनन,् यिद ितनीहरु हा ो
समहूमा रहकेो भए हामीिसत रहने िथए। तर ितनीहरुले छोड।े यसले यो दशार्उछँ
िक ितनीहरु कोही पिन वास्तवमा हािमिसत िथएनन।्

20 ितमीहरुिसत पिव “एक”ले दान गन ुर् भएको बरदान छ। यसथर् ितमीहरु
सबलैे सत्य जान्दछौ। 21 मलैे ितमीहरुलाई िकन ले ?ु के, मलैे ितमीहरुलाई सत्य
जान्दनैौं भनरे ले ?ु अह!ँ म यो प ितमीहरुले सत्य जान्दछौ भनरे लखे्छु। अिन
ितमीहरु जान्दछौ िक कुनै पिन असत्य सत्यबाट आउँदनै।

22 यसथर्, झटूो को हो? यो त्यो मािनस हो जसले यशे ू ी छैनन ्भन्छ अिन
ऊ ी को श ु हो। उसले िपता र प ु लाई अस्वीकार गछर्। 23 त्यो मािनस जसले
प ु लाई अस्वीकार गछर्, उसको िपता पिन छैन। तर त्यो मािनस जसले प ु लाई
स्वीकार गछर् उसका िपता पिन हुनहुुन्छ।

24 जनु ितमीहरुले शरुुदे ख सनु्दै आएको िशक्षा छ त्यसलाई द रलोिसत राख।
यिद ितमीहरुले शरुुदे ख सनु्दै आएको िशक्षा ितमीहरुमा रहन्छ भने ितमीहरु पु
र िपतामा रहनछेौ। 25 अिन यही नै हो जो प ु ले हामीिसत ितज्ञा गरेको अनन्त
जीवन।

26म ती मािनसहरुको बारेमा यो प ले खरहकेो छु, जो ितमीहरूलाई धोका िदने
कोिशश ग ररहकेा छन।् 27 ी ले ितमीहरुलाई िवशषे उपहार िदन ु भएको छ। यो
उपहार ितमीहरुिसत अझ छ। यसथर् ितमीहरुलाई कसैंबाट िशक्षा लन आवश्यक
पदन। उनले ितमीहरुलाई िदएको उपहारले हरेक कुराको बारेमा िसकाउन ु हुनछे। यो
उपहार सत्य छ, यो झ ू ो छैन। यसथर् जस्तो त्यो उपहारले ितमीहरुलाई िसकाएको
छ त्यसमैा अडी बस।

28 ह,े मरेा प्यारा बालकहरु, उहाँमा बाँची रहौं। यिद हामीले यसो गय भने
त्यसिदन जब ी आउँन ु हुन्छ हामी िनभर्य रहन सक्छौं। अिन हामी उहाँको
अिघ ल ज्जत हुन ु पदन। 29 ितमीहरुलाई थाहा छ िक ी धािमर्क हुनहुुन्छ। यसथर्
ितमीहरु जान्दछौ िक यिद सबै मािनसहरु जे धमर् हो त्यसलाई अनसुरण गछर्न, भने
ितनीहरु परमे रका बालकहरु हुन।्

3
हामी परमे रका बालकहरु हौं
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1हामीलाई िपताले यित िवघ्न मे गन ुर् भएको छ िक हामी परमे रको बालकहरु
भिनन ु योग्यका छौं। अिन वास्तवमा हामी परमे रका बालकहरु हौं। तर ससंारका
मािनसहरु यो बझु्दनैन ् िक हामीहरु परमे रका बालकहरु हौं, िकनभने ितनीहरुले
उहाँलाई िचनकेा छैनन।् 2 ि य िम हरु, अब हामी परमे रका बालकहरु हौं।
हामीलाई अझ यो दखेाइएको छैन िक भिवष्यमा हामी के हुनछेौं। हामी जान्दछौ
िक जित बलेा ी आउँन ु हुन्छ हामी उहाँ जस्तै हुनछेौं िकनभने हामी उहाँको
वास्तिवक रुप दे छेौं। 3 ी पिव हुनहुुन्छ। अिन हरेक , जसको ी मा
आशा छ, स्वयलंाई ी जस्तै पिव रा छेन।्

4 जब एक ले पाप गछर्, उसले परमे रको िनयम भङ्ग गछर्। हो,
पाप गन ुर् परमे रको िनयम िवरु बाँचकेो जस्तै हो। 5 ितमीले जान्दछौ िक ी
मािनसहरुको पापहरु हटाउन आउनु भएको हो। ी मा पाप छैन। 6 यसथर् जो
मािनस ी को िव ासमा बस्छ उसले पाप ग ररहदँनै। यिद कुनै ले पाप
ग ररहन्छ भने उसले किहल्यै पिन वास्तिवक रुपले ी लाई दखेकेो हुदँनै अिन
किहले पिन ी लाई जानकेो छैन।

7 प्यारा बालकहरु, कुनै ले पिन ितमीहरुलाई छल्न नपाओस।् ी
धािमर्क हुनहुुन्छ ी जस्तो बन्नका िन म्त एक ले जो सही छ त्यो अनसुरण
गन ुर्पछर्। 8 शरुुदे ख नै शतैानले पाप ग ररहछे। त्यो जसले पाप ग ररहन्छ त्यो
शतैानको मािनस हो। परमे रका पु आउनको कारण शतैानको कामहरु न गन ुर्
हो।

9 जब परमे रका एक लाई उनको बालक बनाउन ु हुन्छ, तब त्यस
ले पाप ग ररहदँनै। िकनभने परमे रले दान गन ुर् भएको नयाँ जीवन उसमा

रहकेो हुन्छ। यसथर् त्यो मािनस पाप ग ररहन स ै न। िकनभने उ परमे रको बालक
बनकेो हुन्छ। 10यसरी हामी िचन्न सक्छौं िक परमे रका बालकहरु को हुन।् हामी
यो पिन जान्न सक्छौ िक शतैानका बालकहरु को हुन।् मािनसहरु जसले जे उिचत
छ त्यो गदन, ितनीहरु परमे रका बालकहरु होइनन।् अिन मािनस जसले आफ्ना
भाइलाई मे गदन उ परमे रको बालक होइन।

हामीले एक अकार्मा मे गन ुर्पछर्
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11 यो त्यो िशक्षा हो जो ितमीहरुले शरुुदे ख नै सनु्दै आएका छौ। हामीले एक-
अकार्लाई मे गन ुर् पछर्। 12 कियन* जस्तो नबन, जो शतैानको िथयो। कियनले
आफ्नो भाइ हािबललाई माय । तर कियनलेआफ्नो भाइलाई िकन माय ? िकनभने
उनले गरेका कुराहरु गलत िथयो अिन ितनका भाइले गरेका कुराहरु असल िथयो।

13भाइ अिन बिहनीहरु, जब यस ससंारका मािनसहरुले ितमीहरुलाई घणृा गछर्न,्
आ यर्चिकत नबन। 14 हामी जान्दछौ िक हामीले मतृ्यलुाई नाघरे जीवनमा
आएका छौं। हामी यो जान्दछौं िकनभने हामी ी मा भएका हा ा भाइ अिन
बिहनीहरुलाई मे गछ । मािनस जसले मे गदन ऊ अझ मतृ्यमुा छ। 15 हरेक
मािनस जसले आफ्ना भाइलाई घणृा गछर् ऊ हत्यारा हो। अिन ितमी जान्दछौ िक
कुनै पिन हत्याराको उसमा अनन्त जीवन हुदँनै।

16 साँचो मे के हो त्यो यसरी हामी जान्दछौ यशेलू े हा ा िन म्त आफ्ना जीवन
अपर्ण गरे। यसथर् हामीले हा ो जीवन ी मा भएका हा ा भाइ-बिहनीहरुका िन म्त
अपर्ण गन ुर्पछर्। 17कसिैसत ससंारको धन-सम्पि छ र पिन आफ्ना दाज्य-ूभाइलाई
खाँचोमा परेको दखे्दा उिनहरु ित आफ्नो मन कठोर पाछर् भने परमे रको मेले
कसरी त्यसमा वास गछर्? 18 मरेो बालकहरु, हा ो मे केवल शब्द अिन बातमा
मा हुन ु हुदँनै। हा ो मे साँचो मे हुनपुछर्। हामीले हा ो मे हा ो कमर् ारा दशार्उन ु
पछर्।

19-20 त्यस कारले जान्दछौ िक हामी सत्य मागर्का छौ। अिन जब हा ा
िववकेले हामीलाई भतर्सना गछर्, परमे र समक्ष हामी हा ो हृदयलाई पनु:
सान्तवना गराउन सक्छौं। िकनभने परमे र हा ो िववके भन्दा महान हुनहुुन्छ।
परमे रले सबै कुरा जान्नहुुन्छ।

21 मरेा ि य िम हरु, यिद हा ो िववकेले हामीलाई भतर्सना भन,े जब हामी
परमे र समक्ष जान्छौ हामी िनडर हुनछेौं। 22अिन परमे रले हामीलाई हामीले
याचना गरेका कुराहरु िदन ु हुन्छ, िकनभने हामी परमे रको आदशे पालन गछ
अिन परमे र के कुराले खशुी हुनहुुन्छ हामी त्यही गछ । 23 यो त्यही हो जो
परमे रले आज्ञा गन ुर् हुन्छ उहाँका प ु यशे ू ी मा िव ास गर अिन एक-अकार्मा
मे गर। यही उहाँको आदशे हो। 24 मािनस जसले परमे रका आदशेहरु पालन
गछर् उ परमे रमा जीिवत रहन्छ। अिन परमे र उसमा ब हुुन्छ। परमे र हामीमा
* 3:12:
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हुनहुुन्छ भन्ने हामी कसरी जान्दछौ? हामी आत्माको कारणले जान्दछौं जो
परमे रले हामीलाई दान गन ुर् भएको छ।

4
झटूा िशक्षकहरुको िवरु यहून्नाको चतेावनी

1 मरेा ि य िम हरु, अनके झटूा अगमव ाहरु अिहले यो ससंारमा छन।्
यसथर् त्यके आत्मालाई िव ास नगर। तर आत्माहरुलाई जाँच्ने गर िक ितनीहरु
परमे रबाट आएका हुन ्वा होइनन।् 2 परमे रको आत्मा ितमीहरु कसरी िचन्न
सक्छौ? “यस्तो कारले ितमीहरुले परमे रको आत्मा िचन्न सक्छौ। त्यके
आत्मा जसले यशेलूाई ी भनी स्वीकार गछर् अिन उनी मानव रुपमा पथृ्वीमा
आउन ु भयो ऊ परमे रबाट हो।” 3 अिन त्यके आत्मा जसले यशेकूो बारेमा
यो स्वीकादन, त्यो परमे रबाट होइन। यो ी को श कुो आत्मा हो। ितमीहरुले
सनुकेा छौ िक ी को श ु आउँदछै। अिन अिहले ी िवरोधी यो ससंारमा
आइसकेको छ।

4 मरेा ि य बालकहरु, ितमीहरु परमे रका हौ। यसथर् ितमीहरुले झटूो
िशक्षकहरुलाई परास्त गरेका छौ। िकनभने जो ितमीहरुमा हुनहुुन्छ उहाँ ससंारमा हुने
भन्दा महान ्हुनहुुन्छ। 5अिन ती झटूो िशक्षकहरु ससंारका हुन।् यसलैे ितनीहरुको
िशक्षा पिन ससंारकै हो। अिन ितनीहरु जे भन्छन ् ससंारले सनु्छ। 6 तर हामी
परमे रबाट हौं अिन त्यके जसले परमे रलाई िचन्छ, अिन सनु्छ। त्यसरी
हामी कुन आत्मा सत्य हो र कुन झ ू ो हो िचन्छौं।

मे परमे रबाट आउँछ
7 ि य िम हरु, हामीले एक अकार्लाई मे गन ुर्पछर्, िकनभने मे परमे रबाट

आउँछ। जसले मे गछर् परमे रको बालक भएको हुन्छअिन परमे रलाई िचन्छ।
8 मािनस जसले मे गदन उसले परमे रलाई िचन्दनै, िकनभने परमे र मे
हुनहुुन्छ। 9 यसरी परमे रले हामीलाई उहाँको मे दशार्उन ु भएको छ परमे रले
उहाँको एउटै प ु यस ससंारमा पठाउन ु भयो यसथर् उहाँ माफर् त हामी जीवन पाउन
सक्छौं। 10सत्य मे हा ो िन म्त परमे रको मे हो, परमे रको िन म्त हा ो मे
होइन। परमे रले हामीलाई मे गन ुर् भयो अिन जनु माध्यमले हा ो पापहरु मोचन
गनर् सिकन्छ त्यसका िन म्त आफ्नो पु पठाउन ु भयो।
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11 ि य िम हरु, जब परमे रले हामीलाई मे गन ुर् हुन्छ। हामीले एक अकार्लाई
मे गन ुर् पछर्। 12कसलैे पिन परमे रलाई किहल्यै दखेकेा छैनन।् तर यिद हामीले
एक-अकार्लाई मे गय ं भने तब परमे र हामीमा रहनहुुन्छ अिन उहाँको मे
हामीमा पक्का बिननछे।

13 हामीलाई थाहा छ िक हामी परमे रमा रहन्छौ अिन परमे र हामीमा रहन ु
हुन्छ। हामी यो जान्दछौं िकनभने परमे रले हामीलाई उहाँको आत्मा दान गन ुर्
भएको छ। 14 हामीले दखे्यौ िक िपताले आफ्ना पु लाई ससंारको उ ारक ार्को
रुपमा पठाउन ु भयो अिन त्यही कुरा हामी मािनसहरुमा गवाही िदन्छौ। 15 यिद कुनै

ले भन्छ, “म िव ास गछुर् िक यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्छ” तब परमे र
त्यस मा रहन ु हुन्छ। अिन त्यो मािनस परमे रमा रहन्छ। 16 अिन यसरी
परमे रको मे हामी ित रहकेो जान्दछौं। अिन हामी त्यो मेमा िव ास गछ ं।

परमे र मे हुनहुुन्छ। मािनस जो मेमा रहन्छ ऊ परमे रमा रहकेो हुन्छ।
अिन परमे र त्यस मा रहनहुुन्छ। 17 यिद हामीमा परमे रको प रपक्क
मे भए तब त्यो िदन जब उनी जाँचकोलािग आउनु हुन्छ हामीमा डर रहने छैन
कारण यो ससंारमा उहाँ हामी जस्तै हुनहुुन्छ। 18 जहाँ परमे रको मे हुन्छ त्यहाँ
भय हुदँनै। िकनभने परमे रको सम्पणूर् मेले भय हटाइिदन्छ। परमे रको दण्ड
नै भयको कारण हो। यसरी जनु मा भय रहन्छ ितनमा परमे रको मे िस
भएको हुदँनै।

19 हामी मे गछ िकनभने परमे रले पिहला हामीलाई मे गन ुर् भयो। 20 यिद
कसलैे भन्छ “म परमे रलाई मे गछुर्” तर आफ्ना भाइ अथवा बिहनीहरुलाई
घणृा गछर् भने त्यो मािनस झ ू ो हो। यिद आफ्नो भाइ अथवा बिहनी जसलाई उसले
दे सक्छ, उसले मे गनर् स ै न भने परमे र जसलाई उसले किहल्यै दखेकैे
छैन, कसरी मे गनर् सक्छ? 21अिन परमे रले हामीलाई आदशे िदन ु भएको छ
मािनस जसले परमे रलाई मे गछर् उसले आफ्नो भाइलाई पिन मे गन ुर्पछर्।

5
परमे रका बालकहरुले ससंार िजत्छन ्

1 त्यके जसले यशे ूनै ी हुनहुुन्छ भनी िव ास गछर्, त्यो परमे रको बालक
हो। जसले िपतालाई मे गछर् उसले उनको बालकलाई पिन मे गछर्। 2 हामी
कसरी जान्दछौं िक हामी परमे रका बालकहरुलाई मे गछ ?ं हामी जान्दछौ,
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िकनभने हामी परमे रलाई मे गछ ं अिन हामी उनको आदशेहरु पालन गछ ं।
3 परमे रलाई मे गन ुर्को अथर् उनको आदशेहरु पालन गन ुर् हो। अिन परमे रका
आदशेहरु हा ा िन म्त त्यित क ठन हुदँनै। 4 िकनभने हरेक मािनस जो परमे रको
बालक हो, उिसत यो ससंारको िवरु िवजय गन श हुन्छ। 5 यो हा ो िव ास
हो जसले ससंारलाई िवजय गरेको छ। यसथर् त्यो को मािनस हो जसले ससंारमा
िवयज ा गछर्? केवल त्यही , जसले यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्छ भनी
िव ास गछर्।

परमे रले हामीलाई उहाँको प ु को बारेमा भन्न ु भयो
6 यशे ू ी “उही न”ै हुनहुुन्छ जो रगत र पानीिसत आउनु भयो। यशे ूपानीबाट

मा आउन ु भएन। यशे ू पानी अिन रगत दबुबैाट आउन ु भयो। अिन आत्मा नै एक
छ जसले यो प रक्षा गछर्। आत्मा सत्य हो। 7 यसथर्, यशेकूो िवषयमा तीन साक्षीहरु
छन:् 8 पिव आत्मा, पानी अिन रगत। यी तीन साक्षीहरु परीक्षामा सहमत छन।्

9 हामी मािनसहरुको साक्षीलाई िव ास गछ ं। यसथर् परमे रले िदएको
साक्षी अिधक महत्वपणूर् छ। िकनभने यो परमे रको पु को िवषयको साक्षी हो।
10 मािनस जसले परमे रका पु मा िव ास गछर् उसमा परमे र आफै साक्षी
हुनहुुन्छ। मािनस जसले परमे रलाई िव ास गदन उसले परमे रलाई झटूो
तलु्याउछँ। िकनभने त्यस ले परमे रले आफ्ना पु को बारेमा हामीलाई
िदएको साक्षीमा िव ास गरेको छैन। 11 परमे रले िदएको साक्षी यो हो परमे रले
हामीलाई अनन्त जीवन िदन ु भएको छ। अिन यो अनन्त जीवन उनका पु मा छ।
12 मािनस जोिसत पु छ उिसत त्यो जीवन हुन्छ। तर मािनस जोिसत परमे रका
पु छैनन ्उसको त्यो जीवन हुदँनै।

हा ो अनन्त जीवन छ
13 ितमीहरु जो परमे रका पु मा िव ास गछ ं म ितमीहरुलाई यो प लखे्दछुै

तािक अब ितमीहरुले अनन्त जीवन के रहछे भनी जान्ने छौ। 14 अिन हामीमा
भरोसा छ िक यिद कुनै वस्तकुो लािग ाथर्ना गरे उनको इच्छा अनसुार उनले
हामीलाई िदनछेन।् 15 हामी जान्दछौं जब हामी परमे रसगं केही िवन्ती गछ ं
भने उहाँले हा ो िबन्ती सनु्न ु हुन्छ। यसथर्, हामी जान्दछौं िक, उहाँसगं हामीले जे
पिन मागकेा छौं, उहाँले हामीलाई िदनहुुन्छ।

16 यिद कुनै ले आफ्नो भाइ अथवा बिहनीले पाप गरेको दखे्छ जनु
पापले अनन्त मतृ्य ु प लान्छ, उसले आफ्नो भाइ अथवा बिहनीकोलािग ाथर्ना
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गन ुर्पछर्। तब परमे रले ितनीहरुलाई जीवन दान गन ुर्हुन्छ। म ती मािनसहरुको
बारेमा भिनरहकेो छु, जसको पापले ितनीहरुलाई अनन्त जीवन ितर तान्दनै। पाप
जसले अनन्त मतृ्यिुतर लजैान्छ। यो पापको िन म्त ाथर्ना गर भनी म भिनरहकेो
छैन। 17 सबै अधमर् पाप हो, यस्तो पाप पिन हुन्छ जो मतृ्यजुनक हुदनै।

18 हामी जान्दछौं िक कुनै मािनस जसलाई परमे रको बालक तलु्याइएको
छ, उसले पाप ग ररहदँनै। परमे रको प ु ले परमे रको बालकलाई सरुिक्षत
रा हुुन्छ। द ु ले त्यस मािनसलाई आघात पयुार्उन स ै न। 19 हामीलाई थाहा छ
िक हामी परमे रका हौं। तर द ु ले सारा ससंारलाई िनयन् णमा राख्छ। 20अिन
हामीलाई थाहा छ िक परमे रका पु आउन ु भएको छ। परमे रका पु ले
हामीलाई समझदारी दान गन ुर् भएको छ अिन हामी परमे रलाई जान्न सक्छौ।
अिन हा ो जीवन त्यो सत्य परमे रमा अिन उनका पु यशे ू ी मा छ। 21 यसथर्
ि य बालकहरु! ितमीहरु स्वयलंाई झटूो दवेताहरुबाट टाढा राख।
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