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यहून् नाको पिहलो प
1सरुुदे ख नै हुनभुएको जीवनको वचनको बारेमा, जनु हामीले सनुकेा छौ,ँ हा ा

आफ्नै आखँाले दखेकेा छौ,ँ हामीले िवचार गरेका छौँ र हा ा आफ्नै हातहरूले
छोएका छन ्2 (अिन जीवन कट ग रयो र हामीले दखेकेा छौ,ँ गवाही िदन्छौ,ँ
अिन ितमीहरूलाई अनन्त जीवन घोषणा गछ ं जनु िपतासगँ िथयो, र हामीलाई
कट ग रएको िथयो); 3जनु हामीले दखेकेा र सनुकेा छौ,ँ हामी ितमीहरूलाई पिन

घोषणा गछ ,ं तािक हामीहरूसगँ ितमीहरूको सङ्गित होस ् । हा ो सङ्गित िपता
र उहाँको प ु यशे ू ीष् टसगँ हुन्छ । 4 र ितमीहरूको आनन् द परुा होस ्भनरे हामी
यी कुराहरू ितमीहरूलाई लखे्छौँ । 5 हामीले उहाँबाट सनुकेो वचन यही हो र हामी
ितमीहरूलाई घोषणा गछ ,ं िक परमशे् वर ज्योित हुनहुुन्छ र उहाँमा कुनै अन्धकार
छैन । 6हामीले उहाँसगँ सगङ् ित गछ ं भनी भन् छौँ र अन्धकारमा िहडँ्छौँ भन,े हामी
झटु बोल्छौँ र सत्य वहार गदनौँ । 7 तर उहाँ ज्योितमा हुनभुएझै ँ हामी ज्योितमा
िहडँ्छौँ भन,े हामी एक अकार्सगँ सङ् गित गछ ,ं र उहाँका प ु यशे ू ीष् टको रगतले
हामीलाई हा ा सबै पापबाट श ु पाछर् । 8 यिद हामीले हामीसगँ पाप छैन भन् छौँ
भन,े हामीले आफँैलाई धोका िदन्छौ,ँ र हामीसगँ सत्य हुदँनै । 9 तर यिद हामीले
आफ्ना पापहरू स्वीकार गछ ं भने उहाँ हामीलाई हा ा पापहरू क्षमा गनर् र सबै
अधमर्बाट हामीलाई श ु पानर् िवश् वासयोग्य र धम हुनहुुन्छ । 10 यिद हामीले पाप
गरेका छैनौँ भन्छौँ भने हामीले उहाँलाई झटुा तलु् याउछँौ,ँ र उहाँको वचन हामीमा
हुदँनै ।

2
1मरेा ि य बालकहरू हो, ितमीहरूले पाप नगर भनी म यी कुराहरू ितमीहरूलाई

लखे् छु । तर यिद कसलैे पाप गछर् भने हा ो िन म् त िपतासगँ वकालत गन एक जना
अथार्त ् धम यशे ू ीष् ट हुनहुुन्छ । 2 उहाँ हा ा पापहरूका िन म्त ाय श् च
हुनहुुन्छ, र हा ो लािग मा होइन, तर सारा ससंारको लािग पिन हो । 3 यिद
हामीले उहाँको आज्ञा पालन गछ ं भने यसै ारा हामी जान्दछौँ िक हामी उहाँलाई
िचन् छौँ । 4 जसले “म परमशे् वरलाई िचन्छु “ भन् छ, तर उहाँको आज्ञा पालन
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गदन भने त् यो झटुो हो, र त् यसमा सत् य हुदँनै । 5 तर जसले उहाँको वचन पालन
गछर्, साँच् चै त् यो व् य क् त परमशे् वरको मेले िस भएको हुन्छ । हामी उहाँमा
छौँ भन् ने हामी यसै ारा थाहा पाउनछेौँ । 6 परमशे् वरमा रहन्छु भन् ने क् त आफँै
पिन यशे ू ीष् ट िजउन ु भएझै ँ िजउनपुछर् । 7 ि य हो, मलैे ितमीहरूलाई नयाँ आज्ञा
ले खरहकेो छैन,ँ तर ितमीहरूसगँ सरुुदे ख भएको परुानो आज्ञा नै हो । ितमीहरूले
सनुकेो वचन परुानो आज्ञा नै हो । 8 तापिन म ितमीहरूलाई नयाँ आज्ञा ले खरहकेो
छु, जनु ीष् टमा र ितमीहरूमा सत् य छ, िकनभने अन् धकार िबितरहकेो छ, र
साँचो ज् योित अिगदे ख नै च म्करहकेो छ । 9 जसले ज् योितमा छु भन्छ र आफ्नो
भाइलाई घणृा गछर्, त्यो अझ पिन अन् धकारमा नै छ । 10 जसले आफ्नो भाइलाई
मे गछर् त् यो ज् योितमा रहन् छ, र त्यसलाई ठेस लाग् ने कुनै अवसर हुदँनै । 11 तर

जसले आफ्नो भाइलाई घणृा गछर्, त्यो अझै अन् धकारमा नै हुन्छ र अन् धकारमा
िहडँ्छ । त्यो कहाँ गइरहकेो छ भनी त्यसलाई थाहा पाउदँनै, िकनभने अन् धकारले
त्यसको आखँा अन् धो तलु् याएको छ । 12 मरेा ि य बालकहरू, म ितमीहरूलाई
लखे्छु, िकनभने ितमीहरूका पाप ीष् टको नाउकँो खाितर क्षमा ग रएका छन ् ।
13 बबुाहरू हो, म तपाईंहरूलाई लखे् छु, िकनभने सरुुदे ख नै हुनहुुनलेाई तपाईंहरू
िचन् नहुुन्छ । जवानहरू हो, म ितमीहरूलाई लखे् छु, िकनभने ितमीहरूले दषु् टलाई
िजतकेा छौ । साना बालकहरू हो, मलैे ितमीहरूलाई लखेकेो छु, िकनभने ितमीहरू
िपतालाई िचन्छौ । 14 बबुाहरू, मलैे तपाईंहरूलाई लखेकेो छु, िकनभने तपाईंहरूले
सरुुदे ख हुनहुुनलेाई िचन् नहुुन्छ । जवानहरू, मलैे ितमीहरूलाई लखेकेो छु, िकनिक
ितमीहरू ब लया छौ, र परमशे् वरको वचन ितमीहरूमा रहन् छ, र ितमीहरू दषु् टमािथ
िवजय भएका छौ । 15 ससंारलाई मे नगर, न त ससंारमा भएका थोकहरूलाई
नै । कसलैे ससंारलाई मे गछर् भने िपताको मे त् यसमा हुदँनै । 16 िकनभने
ससंारमा भएका सबै थोकहरू अथार्त ् श ररको अिभलाषा, आखँाको अिभलाषा
र जीवनको शखेी िपताबाट आएका होइनन,् तर ससंारबाट आएका हुन ्। 17 ससंार
र यसका इच् छाहरू िबतरे जाँदै छन ् । तर जसले परमशे् वरको इच् छाअनसुार गछर्,
त् यो सदासवर्दा रिहरहन् छ । 18 साना बालकहरू हो, यो आ खरी घडी हो ।
ितमीहरूले ीष् ट िवरोधी आइरहकेो छ भनी सनु्दै छौ, अिहले पिन धरैे ीष् ट
िवरोधीहरू आइसकेका छन ्। यस ारा नै यो आ खरी घडी हो भन् ने हामी जान्दछौँ
। 19 ितनीहरू हामीबाट बािहर गए, तर ितनीहरू हा ा िथएनन ्। यिद ितनीहरू
हा ा भएका भए ितनीहरू हामीहरूसगँै रिहरहने िथए, तर ितनीहरू हा ा होइनन ्
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भन् ने दखेाउन ितनीहरू गए । 20 तर ितमीहरूसगँ पिव हुनहुुनबेाटको अिभषके
छ, र ितमीहरू सबलैे सत् य जान्दछौ । 21 ितमीहरूले सत् य जानकेा छैनौ भनरे मलैे
लखेकेो होइन,ँ तर ितमीहरूले यो जानकेा हुनाले र कुनै पिन झटु सत्य नहुने हुनाले
हो । 22 यशे ू नै ीष् ट हुनहुुन्छ भनी इन् कार गनबाहके अक झटु को हुन्छ ?
यो व् य क् त नै ीष् ट िवरोधी हो, िकनभने त् यसले िपता र प ु लाई इन् कार गछर् ।
23 पु लाई इन् कार गन कोहीसगँ पिन िपता हुनहुुन् न; पु लाई स्वीकार गनसगँ िपता
पिन हुनहुुन्छ । 24 ितमीहरूका हकमा, ितमीहरूले सरुुदे ख सनुकेा कुरा ितमीहरूमा
रहोस ्। ितमीहरूले सरुुदे ख सनुकेा कुरा ितमीहरूमा रहन्छ भने ितमीहरू पिन िपता
र प ु मा रहन् छौ । 25 उहाँले हामीलाई ितज्ञा गन ुर्भएको कुरा अथार्त ्अनन् त जीवन
यही हो । 26 ितमीहरूलाई बहकाउनहेरूको बारेमा मलैे यी कुराहरू ितमीहरूलाई
ले खसकेको छु । 27 ितमीहरूका हकमा, ितमीहरूले उहाँबाट पाएका अिभषके
ितमीहरूमा रहन् छ र ितमीहरूलाई िसकाउन कसकैो आवश् यक पदन । तर उहाँको
अिभषकेले नै ितमीहरूलाई सबै थोकहरूबारे िसकाउनहुुन्छ, अिन त् यो सत् य हो,
झटुो होइन । उहाँले ितमीहरूलाई िसकाउनभुएअनसुार, उहाँमा रहो । 28 अब मरेा
ि य बालकहरू हो, उहाँमा रहो, तािक उहाँ कट हुनहुुदँा हामीमा साहस होस ्र
उहाँको आगमनमा उहाँको साम ु ल ज् जत हुन ु नपरोस ्। 29 यिद उहाँ धम हुनहुुन् छ
भनी ितमीहरूले जान्दछौ भने धािमर्क वहार गन हरेक उहाँबाट जन्मकेो हो भन् ने
ितमीहरूले जान्दछौ ।

3
1 हरे, िपताले हामीलाई कस्तो िकिसमको मे िदनभुएको छ, िक हामीलाई

परमशे् वरको सन्तान भिनयोस ् र हामी यही हौँ । यसकैारण, ससंारले हामीलाई
िचन्दनै, िकनिक ससंारले उहाँलाई िचनने । 2 ि य हो, अब हामी परमशे् वरका
सन्तानहरू हौ,ँ र हामी के हुनछेौँ भन् ने अझ पिन कट ग रएको छैन । हामी
जान्दछौँ, िक जब यशे ू दखेा पन ुर्हुनछे, हामी उहाँजस्तै हुनछेौ,ँ िकनिक उहाँजस्तो
हुनहुुन्छ त् यस्तै हामी उहाँलाई दखे् नछेौँ । 3 उहाँमा यो दढृता हुने हरेकले आफूलाई
उहाँ जस्तो श ु हुनहुुन्छ त्यस्तै श ु पाछर् । 4 पाप गन हरेकले वस्था भङ्ग
गछर्, पाप वस्था भङ्ग हो । 5 पापहरू हटाई लानलाई नै ीष् ट कट हुनभुयो
भन् ने ितमीहरू जान्दछौ, र उहाँमा कुनै पाप छैन । 6 उहाँमा रहनलेे पाप गदन
। पाप गनले न उहाँलाई दखेकेो छ न िचनकेो नै हुन्छ । 7 ि य बालकहरू हो,
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ितमीहरूलाई कसलैे नबहकाओस ्। जस्तो ीष् ट धिमर्क हुनहुुन्छ त्यस्तै धािमर्कता
गन नै धम हो । 8जसले पाप गछर्, त्यो शतैानको हो, िकनभने शतैानले सरुुदे ख नै
पाप गरेको छ । यसकैारण, परमशे् वरको पु कट हुनभुयो, तािक उहाँले शतैानका
कामहरू नष् ट गन ुर्भएको होस ्। 9 जो परमशे् वरबाट जन्मकेो छ त्यसले पाप गदन,
िकनिक परमशे् वरको स्वभाव त्यसमा रहन्छ, र उसले पाप गनर् सक्दनै, िकनिक
त्यो परमशे् वरबाट जन्मकेो हो । 10 यसमैा परमशे् वरका सन्तानहरू र शतैानका
सन्तानहरू कट ग रन्छन ् । जसले धािमर्कता गदन त्यो परमशे् वरको होइन, न
आफ्नो भाइलाई मे नगन नै हो । 11 ितमीले सरुुदे ख सनुकेो सन्दशे यही नै हो,
हामीले एक अकार्लाई मे गन ुर्पछर् । 12 कियनजस्तो होइन जो दषु् टको िथयो र
त्यसले आफ्नो भाइलाई मार् यो । अिन उसले आफ्नो भाइको हत्या िकन गर् यो
? िकनिक उसका कामहरू दषु् ट िथए र उसको भाइका काम धािमर्क िथए ।
13 मरेा भाइहरू, यिद ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गछर् भने ितमीहरू अचम्म नमान
। 14 हामी जान्दछौँ, िक हामी मतृ्य ु पार गरेर जीवनमा सरेका छौ,ँ िकनिक हामी
दाजभुाइहरूलाई मे गछ ं । जसले मे गदन, त्यो मतृ्यमुा रहन्छ । 15 जसले
आफ्नो भाइलाई घणृा गछर् त्यो हत्यारा हो । अिन ितमीहरू जान्दछौ, िक कुनै पिन
हत्यारासगँ अनन्त जीवन हुदँनै । 16 यसै ारा हामी मे थाहा पाउछँौ,ँ िकनिक

ीष् टले हा ो िन म्त आफ्नो जीवन िदनभुयो । हामीले पिन हा ा दाजभुाइहरूका
िन म्त हा ो जीवन िदनपुछर् । 17 तर जससगँ ससंारका थोकहरू छन,् जसले
आफनो भाइ खाँचोमा परेको दखेरे पिन दयाको हृदय त्यसबाट बन्द गछर् भने कसरी
परमशे् वरको मे त्यसमा रहन्छ ? 18 मरेा ि य बालकहरूल हो, हामी वचन र
मखुले मा मे नगरौ,ँ तर सत्यता र कामले मे गरौँ । 19 यसै ारा हामी सत्यका हौँ
भन् ने जान्दछौँ र हा ो हृदयलाई उहाँको सामनु् ने िनश् चय गछ ं । 20 िकनिक यिद
हा ो हृदयले हामीलाई दोष िदन्छ भने परमशे् वर हा ो हृदयभन्दा महान ्हुनहुुन्छ, र
उहाँले सबै थोक जान् नहुुन्छ । 21 ि य हो, यिद हा ो हृदयले हामीलाई दोष िददँनै
भने हामी परमशे् वर ित दढृ छौँ । 22 अिन हामीले जे माग्छौँ त्यो हामी उहाँबाट
पाउछँौ,ँ िकनिक हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गछ ं र उहाँको द ृ ष् टमा असल
हुने थोकहरू गछ ं । 23 अिन यो उहाँको आज्ञा हो, जस्तो उहाँले हामीलाई यो
आज्ञा िदनभुयो, हामीले उहाँका प ु यशे ू ीष् टको नाउमँा िवश् वास गन ुर्पछर् र एक
अक लाई मे गन ुर्पछर् । 24 जसले परमशे् वरका आज्ञाहरू पालन गछर्, त्यो उहाँमा
रहन्छ र परमशे् वर त्यसमा रहनहुुन्छ । अिन यसै ारा हामी जान्दछौ, िक हामीलाई
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िदनभुएको पिव आत्मा ारा उहाँ हामीमा रहनहुुन्छ ।

4
1 ि य हो, हरेक आत्मालाई िवश् वास नगर, तर ती आत्माहरू परमशे् वरबाट

आएका हुन ्वा होइनन ्भनी जाँच गर, िकनभने धरैे झटुा अगमवक् ताहरू ससंारमा
आइसकेका छन ् । 2 यसै ारा ितमीहरूले परमशे् वरको आत्मालाई िचन् नछेौः यशे ू

ीष् ट शरीरमा आउनभुयो भनी स्वीकार गन हरेक आत्मा परमशे् वरको हो । 3अिन
यशेलूाई स्वीकार नगन हरेक आत्मा परमशे् वरको होइन । यो ीष् ट िवरोधी आत्मा
हो, जनु ितमीहरूले ससंारमा आउँदै छ भनी सनुकेा छौ, र त्यो ससंारमा अिगदे ख
नै छ । 4 मरेा ि य बालकहरू हो, ितमीहरू परमशे् वरका हौ, र ितमीहरूले ती
आत्माहरूलाई िजतकेा छौ, िकनभने ितमीहरूमा जो हुनहुुन्छ उहाँ ससंारमा हुनभेन्दा
महान ् हुनहुुन्छ । 5 ती आत्माहरू ससंारका हुन,् यसकारण, ितनीहरूले भनकेा
कुराहरू ससंारकै हुन,् र ससंारले ितनीहरूको कुरा सनु्छ । 6 हामी परमशे् वरका हौँ
। जसले परमशे् वरलाई िचन्छ, त्यसले हा ो कुरा सनु्छ । जो परमशे् वरका होइनन,्
त्यसले हा ो कुरा सनु्दनै । यसै ारा हामी सत्यको आत्मा र झटुको आत्मालाई
िचन्छौँ । 7 ि य हो, एक अकार्लाई मे गरौ,ँ िकनिक मे परमशे् वरको हो, र हरेक
जसले मे गछर्, त्यो परमशे् वरबाट जन्मकेो हो र त्यसले परमशे् वरलाई िचन्छ ।
8 जसले मे गदन, त्यसले परमशे् वरलाई िचन्दनै, िकनभने परमशे् वर मे हुनहुुन्छ
। 9 यसमैा परमशे् वरको मे हामीहरूमाझ कट भएको छ, िक जस ारा हामी
िजउन सकौँ भनरे परमशे् वरले ससंारमा उहाँका एक मा पु पठाउनभुएको छ ।
10 यसमैा उहाँको मे छ, हामीले परमशे् वरलाई मे गरेकाले होइन, तर उहाँले
हामीलाई मे गन ुर्भएको छ, अिन हा ा पापहरूका लािग ाय श् च हुन उहाँका
प ु पठाउनभुयो । 11 ि य हो, परमशे् वरले हामीलाई यित धरैे मे गन ुर्भयो भने
हामीले पिन एक अकार्लाई मे गन ुर्पछर् । 12 परमशे् वरलाई कसलैे किहल्यै दखेकेो
छैन । यिद हामी एक अकार्लाई मे गछ ं भने परमशे् वर हामीमा रहनहुुन्छ, र
उहाँको मे हामीमा िस भएको हुन्छ । 13 यसै ारा हामी जान्दछौँ, िक हामी
उहाँमा रहन्छौँ र उहाँ हामीमा रहनहुुन्छ, िकनभने उहाँले हामीलाई उहाँका आत्मा
िदनभुएको छ । 14 अिन हामीले दखेकेा छौँ र गवाही िदएका छौ,ँ िक िपताले
ससंारको म ु क् तदाता हुन पु लाई पठाउनभुएको छ । 15 जसले यशे ू परमशे् वरको
पु हुनहुुन्छ भनी स्वीकार गछर्, परमशे् वर त्यसमा रहनहुुन्छ र त्यो परमशे् वरमा
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रहन्छ । 16 अिन हामी ित परमशे् वरले गन ुर्भएको मेलाई हामीले जानकेा छौँ र
िवश् वास गरेका छौँ । परमशे् वर मे हुनहुुन्छ र जो मेमा रहन्छ, त्यो परमशे् वरमा
रहन्छ, र परमशे् वर त्यसमा रहनहुुन्छ । 17 न्यायको िदनमा हामीमा दढृता होस ्भनरे
यसमैा मे हामीमाझ िस बनाइएको छ, िकनभने उहाँ जस्तो हुनहुुन्छ, हामी यस
ससंारमा त्यस्तै छौँ । 18 मेमा कुनै डर हुदँनै । तर िस मेले डरलाई हटाउछँ,
िकनभने डरले दण्डसगँ सरोकार राख्छ । तर जो डराउछँ, त्यो मेमा िस बनाइएको
हुदँनै । 19 हामी मे गदर्छौ,ँ िकनभने परमशे् वरले हामीलाई पिहले मे गन ुर्भयो ।
20 कसलैे “म परमशे् वरलाई मे गछुर्” भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घणृा गछर् भन,े
त्यो झटुो हो, िकनिक त्यसले दखेकेो आफ्नो भाइलाई मे गदन भने त्यसले नदखेकेो
परमशे् वरलाई मे गनर् सक्दनै । 21 अिन उहाँबाटको यो आज्ञा हामीसगँ छ, िक
जसले परमशे् वरलाई मे गछर्, त्यसले आफ्नो भाइलाई पिन मे गन ुर्पछर् ।

5
1 जसले यशे ू नै ीष् ट हुनहुुन्छ भनी िवश् वास गछर्, त्यो परमशे् वरबाट जन्मकेो

हुन्छ । र जसले िपतालाई मे गछर्, त्यसले उहाँबाट जन्मनहुुनलेाई पिन मे गछर् ।
2जब हामी परमशे् वरलाई मे गछ ं र उहाँका आज्ञाहरू पालन गछ ,ं यसै ारा हामी
परमशे् वरका सन्तानहरूलाई मे गछ ं भनी जान्दछौँ । 3 िकनिक उहाँका आज्ञाहरू
पालन गन ुर् नै परमशे् वरको िन म्त मे हो । अिन उहाँका आज्ञाहरू बोिझला छैनन ्
। 4 िकनिक परमशे् वरबाट जन्मकेो हरेकले ससंारलाई िजत्छ । अिन ससंारलाई
िजत् ने िवजय हा ो िवश् वास हो । 5 यशे ू नै परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ भनी िवश् वास
गनबाहके ससंारमािथ िवजय हािसल गन को हो ? 6 उहाँ यही हुनहुुन्छ जो
पानी र रगत ारा आउनभुयो । यशे ू ीष् ट पिन पानी ारा मा होइन, तर पानी र
रगत ारा आउनभुयो । 7 िकनिक गवाही िदनहेरू ितन छन,् 8 आत्मा, पानी र रगत
अिन यी ितनै सहमत हुन्छन ्। 9 हामीले मािनसहरूको गवाही स्वीकार गछ ं भने
परमशे् वरको गवाही त झनै महान ्हुन्छ । िकनिक परमशे् वरको गवाही यही हो, िक
उहाँले आफ्ना पु को बारेमा गवाही िदनभुएको छ । 10 जसले परमशे् वरका पु मा
िवश् वास गछर् त्यो आफँैसगँ गवाही हुन्छ । जसले परमशे् वरलाई िवश् वास गदन,
त्यसले उहाँलाई झटुो बनाएको छ, िकनभने परमशे् वरले उहाँका प ु को िवषयमा
िदनभुएको गवाहीलाई त्यसले िवश् वास गरेको छैन । 11 अिन गवाही यही हो,
िक परमशे् वरले हामीलाई अनन्त जीवन िदनभुयो, र यो जीवन उहाँका प ु मा छ ।
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12 जससगँ पु छ, त्यससगँ जीवन छ; जससगँ परमशे् वरका पु हुनहुुन् न, त्यससगँ
जीवन हुदँनै । 13 मलैे यी कुराहरू परमशे् वरका पु को नाउमँा िवश् वास गन अथार्त ्
ितमीहरूलाई लखेकेो छु, तािक ितमीहरूिसत अनन्त जीवन छ भन् ने ितमीहरूले
जान् न सक । 14अिन यिद हामीले उहाँको इच्छाअनसुार कुनै पिन कुरा माग्यौँ भन,े
उहाँले हा ो िबन्ती सनु् नहुुन्छ । उहाँको सामनु् ने हामीसगँ भएको दढृता यही हो ।
15 अिन यिद हामीले उहाँसगँ जे मागे पिन उहाँले हा ो िबन्ती सनुहुुन्छ भनी हामी
जान्दछौँ भने हामीले उहाँसगँ मागकेा न -िनवदेनहरू हामीसगँ छन ्भनरे पिन हामी
जान्दछौँ । 16 यिद कसलैे त्यसको भाइले मतृ्यमुा नपरु् याउने पाप ग ररहकेो दखे्छ
भने त्यसले ाथर्ना गन ुर्पछर्, र मतृ्यमुा नपरु् याउने पाप गन त्यसलाई परमशे् वरले क्षमा
िदनहुुनछे । मतृ्यमुा परु् याउने पाप छ । त्यसले त्यसबारे िबन्ती चढाउनपुछर् भनी म
भ न्दन ँ। 17सबै अधािमर्कता पाप हो, तर मतृ्यमुा नपरु् याउने पाप पिन छ । 18 हामी
जान्दछौँ, िक जो परमशे् वरबाट जन्मकेो छ त्यसले पाप गदन; तर जो परमशे् वरबाट
जन्मकेो छ, परमशे् वरले त्यसलाई सरुिक्षत राख् नहुुन्छ, र दषु् टले त्यसलाई छुदँनै
। 19 हामी जान्दछौँ, िक हामी परमशे् वरका हौ,ँ र सारा ससंार दषु् टको िनयन् णमा
परेको छ । 20 तर हामी जान्दछौँ, िक परमशे् वरका पु आउनभुएको छ र हामीलाई
समझश क् त िदनभुएको छ, िक जो सत्य हुनहुुन्छ हामी उहाँलाई िचनौ,ँ र जो सत्य
हुनहुुन्छ हामी उहाँमा र उहाँका प ु यशे ू ीष् टमा पिन छौँ । उहाँ साँचो परमशे् वर
र अनन्त जीवन हुनहुन्छ । 21 ि य बालकहरू हो, ितमीहरू आफँैलाई मिूतर्हरूबाट
अलग राख ।



viii

पिव बाइबल
The Holy Bible in the Nepali language, Unlocked Literal

Bible translation.
copyright © 2019 Door43 World Missions Community

Language: नपेाली (Nepali)
Translation by: Door43 World Missions Community

Contributor: Aliya Shrestha, Ananda Khadka, Deepak Raj Giri, Devendra
Bhattarai, Dinesh Rai, Diwash Tamang, Hari Prasad Regmi, Hum Lamtari,
Krishna B Bahora, Kumar Bardewa, Mohan Rai, Nabin Darmali, Prem
Krishna Maharjan, Ramesh Basnet, Salome Bhatta, Samuel Mabohang,
Shailendra Subba, Sharan Kumar Rai, Simon Magarati, Titak Basnet,
Utter Kumar Rai, Yogendra Thapa, Amos Gajmer, Hari Prasad Regmi, Lok
Bahadur Sunuwar, Mrs. Sareeta Giri, Pastor Ait Bahadur Tumbahangphe,
Jesus Family Church, Pastor Bishnu Basnet, Anugraha Jyoti Church, Pastor
Philip Subedi, Rev. Rajendra Malla, Rev. Shiva Hari Bhattarai, National
Churches Fellowship of Nepal, Rev. Sunder Bahadur Thapa

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2020-06-10

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 10 Jun 2020
f5ef3ec6-22be-58b2-a7e8-51ed3f6ae8c8

https://door43.org/
http://www.ethnologue.org/language/npi
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	१ यूहन्ना

