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১ েযাহনঃ পত্রং
১ আিদেতা য আসীদ্ যসয্ ৱাগ্ অস্মািভৰশ্রািৱ যঞ্চ ৱযং স্ৱেনৈত্র

দৃর্ ষ্টৱেন্তা যঞ্চ ৱীিক্ষতৱন্তঃ স্ৱকৈৰঃ সৃ্পষ্টৱন্তশ্চ তং জীৱনৱাদং ৱযং
জ্ঞাপযামঃ|

২ স জীৱনস্ৱৰূপঃ প্রকাশত ৱযঞ্চ তং দৃষ্টৱন্তস্তমিধ সাক্ষয্ং
দদ্মশ্চ, যশ্চ িপতুঃ সিন্নধাৱৱত্তর্ তাস্মাকং সমীেপ প্রকাশত চ তম্
অনন্তজীৱনস্ৱৰূপং ৱযং যুষ্মান্ জ্ঞাপযামঃ|

৩ অস্মািভ যর্দ্ দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ তেদৱ যুষ্মান্ জ্ঞাপয্েত েতনাস্মািভঃ
সহাংিশৎৱং যুষ্মাকং ভিৱষয্িত| অস্মাকঞ্চ সহাংিশৎৱং িপত্রা
তৎপুেত্রণ যীশুখ্রীেষ্টন চ সাদ্ধর্ ং ভৱিত|

৪ অপৰঞ্চ যুষ্মাকম্ আনেন্দা যৎ সমূ্পেণর্া ভেৱদ্ তদথর্ং ৱযম্
এতািন িলখামঃ|

৫ ৱযং যাং ৱাত্তর্ াং তস্মাৎ শ্রুৎৱা যুষ্মান্ জ্ঞাপযামঃ েসযম্| ঈশ্ৱেৰা
েজয্ািতস্তিস্মন্ অন্ধকাৰসয্ েলেশাঽিপ নািস্ত|

৬ ৱযং েতন সহাংিশন ইিত গিদৎৱা যদয্ন্ধাকােৰ চৰামস্তির্হ
সতয্াচািৰেণা ন সেন্তা ঽনৃতৱািদেনা ভৱামঃ|

৭ িকন্তু স যথা েজয্ািতিষ ৱত্তর্ েত তথা ৱযমিপ যিদ েজয্ািতিষ
চৰামস্তির্হ পৰস্পৰং সহভািগেনা ভৱামস্তসয্ পুত্রসয্ যীশুখ্রীষ্টসয্
ৰুিধৰঞ্চাস্মান্ সৱ্র্ৱস্মাৎ পাপাৎ শুদ্ধযিত|

৮ ৱযং িনষ্পাপা ইিত যিদ ৱদামস্তির্হ স্ৱযেমৱ স্ৱান্ ৱঞ্চযামঃ
সতয্মতঞ্চাস্মাকম্ অন্তেৰ ন িৱদয্েত|

৯ যিদ স্ৱপাপািন স্ৱীকুম্মর্েহ তির্হ স িৱশ্ৱােসয্া যাথাির্থকশ্চািস্ত তস্মাদ্
অস্মাকং পাপািন ক্ষিমষয্েত সৱ্র্ৱস্মাদ্ অধম্মর্াচ্চাস্মান্ শুদ্ধিযষয্িত|

১০ ৱযম্ অকৃতপাপা ইিত যিদ ৱদামস্তির্হ তম্ অনৃতৱািদনং কুম্মর্স্তসয্
ৱাকয্ঞ্চাস্মাকম্ অন্তেৰ ন িৱদয্েত|



1 John ২:১ ii 1 John ২:১৩

২
১ েহ িপ্রযবালকাঃ, যুষ্মািভ যর্ৎ পাপং ন িক্রেযত তদথর্ং যুষ্মান্

প্রেতয্তািন মযা িলখয্েন্ত| যিদ তু েকনািপ পাপং িক্রযেত তির্হ িপতুঃ
সমীেপ ঽস্মাকং একঃ সহােযা ঽথর্েতা ধািম্মর্েকা যীশুঃ খ্রীেষ্টা িৱদয্েত|

২ স চাস্মাকং পাপানাং প্রাযিশ্চত্তং েকৱলমস্মাকং নিহ িকন্তু
িলিখলসংসাৰসয্ পাপানাং প্রাযিশ্চত্তং|

৩ ৱযং তং জানীম ইিত তদীযাজ্ঞাপালেননাৱগচ্ছামঃ|
৪অহং তং জানামীিত ৱিদৎৱা যস্তসয্াজ্ঞা ন পালযিত েসা ঽনৃতৱাদী

সতয্মতঞ্চ তসয্ান্তেৰ ন িৱদয্েত|
৫ যঃ কিশ্চৎ তসয্ ৱাকয্ং পালযিত তিস্মন্ ঈশ্ৱৰসয্ েপ্রম

সতয্ৰূেপণ িসধয্িত ৱযং তিস্মন্ ৱত্তর্ ামেহ তদ্ এেতনাৱগচ্ছামঃ|
৬ অহং তিস্মন্ িতষ্ঠামীিত েযা গদিত তেসয্দম্ উিচতং যৎ খ্রীেষ্টা

যাদৃগ্ আচিৰতৱান্ েসা ঽিপ তাদৃগ্ আচেৰৎ|
৭ েহ িপ্রযতমাঃ, যুষ্মান্ প্রতয্হং নূতনামাজ্ঞাং িলখামীিত নিহ

িকন্্তৱািদেতা যুষ্মািভ লর্ব্ধাং পুৰাতনামাজ্ঞাং িলখািম| আিদেতা যুষ্মািভ
যর্দ্ ৱাকয্ং শ্রুতং সা পুৰাতনাজ্ঞা|

৮ পুনৰিপ যুষ্মান্ প্রিত নূতনাজ্ঞা মযা িলখয্ত এতদিপ তিস্মন্ যুষ্মাসু
চ সতয্ং, যেতা ঽন্ধকােৰা ৱয্েতয্িত সতয্া েজয্ািতেশ্চদানীং প্রকাশেত;

৯অহং েজয্ািতিষ ৱত্তর্ ইিত গিদৎৱা যঃ স্ৱভ্রাতৰং েদ্ৱষ্টি েসা ঽদয্ািপ
তিমেস্র ৱত্তর্ েত|

১০স্ৱভ্রাতিৰ যঃ প্রীযেত স এৱ েজয্ািতিষ ৱত্তর্ েত িৱঘ্নজনকং িকমিপ
তিস্মন্ ন িৱদয্েত|

১১ িকন্তু স্ৱভ্রাতৰং েযা েদ্ৱষ্টি স িতিমেৰ ৱত্তর্ েত িতিমেৰ চৰিত চ
িতিমেৰণ চ তসয্ নযেন ঽন্ধীিক্রেযেত তস্মাৎ ক্ক যামীিত স জ্ঞাতুং ন
শেক্নািত|

১২ েহ িশশৱঃ, যূযং তসয্ নাম্না পাপক্ষমাং প্রাপ্তৱন্তস্তস্মাদ্ অহং
যুষ্মান্ প্রিত িলখািম|

১৩ েহ িপতৰঃ, য আিদেতা ৱত্তর্ মানস্তং যূযং জানীথ তস্মাদ্ যুষ্মান্
প্রিত িলখািম| েহ যুৱানঃ যূযং পাপত্মানং িজতৱন্তস্তস্মাদ্ যুষ্মান্ প্রিত
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িলখািম| েহ বালকাঃ, যূযং িপতৰং জানীথ তস্মাদহং যুষ্মান্ প্রিত
িলিখতৱান্|

১৪ েহ িপতৰঃ, আিদেতা েযা ৱত্তর্ মানস্তং যূযং জানীথ তস্মাদ্ যুষ্মান্
প্রিত িলিখতৱান্| েহ যুৱানঃ, যূযং বলৱন্ত আধ্েৱ, ঈশ্ৱৰসয্ ৱাকয্ঞ্চ
যুষ্মদন্তেৰ ৱতর্ েত পাপাত্মা চ যুষ্মািভঃ পৰািজেগয্ তস্মাদ্ যুষ্মান্ প্রিত
িলিখতৱান্|

১৫ যূযং সংসােৰ সংসাৰস্থিৱষেযষু চ মা প্রীযধ্ৱং যঃ সংসােৰ
প্রীযেত তসয্ান্তেৰ িপতুঃ েপ্রম ন িতষ্ঠিত|

১৬ যতঃ সংসােৰ যদয্ৎ িস্থতম্ অথর্তঃ শাৰীিৰকভাৱসয্ািভলােষা
দশর্েনিন্দ্রযসয্ািভলােষা জীৱনসয্ গৱ্র্ৱশ্চ সৱ্র্ৱেমতৎ িপতৃেতা ন
জাযেত িকন্তু সংসাৰেদৱ|

১৭ সংসাৰস্তদীযািভলাষশ্চ ৱয্েতয্িত িকন্তু য ঈশ্ৱৰেসয্ষ্টং কেৰািত
েসা ঽনন্তকালং যাৱৎ িতষ্ঠিত|

১৮ েহ বালকাঃ, েশষকােলাঽযং, অপৰং খ্রীষ্টািৰেণাপস্থাৱয্িমিত
যুষ্মািভ যর্থা শ্রুতং তথা বহৱঃ খ্রীষ্টাৰয উপিস্থতাস্তস্মাদযং
েশষকােলাঽস্তীিত ৱযং জানীমঃ|

১৯ েত ঽস্মন্মধয্ান্ িনগর্তৱন্তঃ িকন্্তৱস্মদীযা নাসন্ যদয্স্মদীযা
অভিৱষয্ন্ তহর্ য্স্মৎসেঙ্গ ঽস্থাসয্ন্, িকন্তু সৱ্র্েৱ ঽস্মদীযা ন সেন্তয্তসয্
প্রকাশ আৱশয্ক আসীৎ|

২০ যঃ পিৱত্রস্তস্মাদ্ যূযম্ অিভেষকং প্রাপ্তৱন্তেস্তন সৱ্র্ৱািণ জানীথ|
২১ যূযং সতয্মতং ন জানীথ তৎকাৰণাদ্ অহং যুষ্মান্ প্রিত

িলিখতৱান্ তন্নিহ িকন্তু যূযং তৎ জানীথ সতয্মতাচ্চ িকমপয্নৃতৱাকয্ং
েনাৎপদয্েত তৎকাৰণােদৱ|

২২ যীশুৰিভিষক্তস্ত্রােতিত েযা নাঙ্গীকেৰািত তং িৱনা েকা ঽপেৰা
ঽনৃতৱাদী ভেৱৎ? স এৱ খ্রীষ্টািৰ যর্ঃ িপতৰং পুত্রঞ্চ নাঙ্গীকেৰািত|

২৩ যঃ কিশ্চৎ পুত্রং নাঙ্গীকেৰািত স িপতৰমিপ ন ধাৰযিত যশ্চ
পুত্রমঙ্গীকেৰািত স িপতৰমিপ ধাৰযিত|

২৪ আিদেতা যুষ্মািভ যর্ৎ শ্রুতং তদ্ যুষ্মাসু িতষ্ঠতু, আিদতঃ শ্রুতং
ৱাকয্ং যিদ যুষ্মাসু িতষ্ঠিত, তির্হ যূযমিপ পুেত্র িপতিৰ চ স্থাসয্থ|
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২৫ স চ প্রিতজ্ঞযাস্মভয্ং যৎ প্রিতজ্ঞাতৱান্ তদ্ অনন্তজীৱনং|
২৬ েয জনা যুষ্মান্ ভ্রামযিন্ত তানধয্হম্ ইদং িলিখতৱান্|
২৭ অপৰং যূযং তস্মাদ্ যম্ অিভেষকং প্রাপ্তৱন্তঃ স যুষ্মাসু িতষ্ঠিত

ততঃ েকাঽিপ যদ্ যুষ্মান্ িশক্ষেযৎ তদ্ অনাৱশয্কং, স চািভেষেকা
যুষ্মান্ সৱ্র্ৱািণ িশক্ষযিত সতয্শ্চ ভৱিত ন চাতথয্ঃ, অতঃ স যুষ্মান্
যদ্ৱদ্ অিশক্ষযৎ তদ্ৱৎ তত্র স্থাসয্থ|

২৮ অতএৱ েহ িপ্রযবালকা যূযং তত্র িতষ্ঠত, তথা সিত স যদা
প্রকািশষয্েত তদা ৱযং প্রিতভািন্ৱতা ভিৱষয্ামঃ, তসয্াগমনসমেয চ
তসয্ সাক্ষান্ন ত্রিপষয্ামেহ|

২৯ স ধািম্মর্েকা ঽস্তীিত যিদ যূযং জানীথ তির্হ যঃ কিশ্চদ্ ধম্মর্াচাৰং
কেৰািত স তস্মাৎ জাত ইতয্িপ জানীত|

৩
১ পশয্ত ৱযম্ ঈশ্ৱৰসয্ সন্তানা ইিত নাম্নাখয্ামেহ, এেতন

িপতাস্মভয্ং কীদৃক্ মহােপ্রম প্রদত্তৱান্, িকন্তু সংসাৰস্তং নাজানাৎ
তৎকাৰণাদস্মান্ অিপ ন জানািত|

২ েহ িপ্রযতমাঃ, ইদানীং ৱযম্ ঈশ্ৱৰসয্ সন্তানা আস্মেহ পশ্চাৎ
িকং ভিৱষয্ামস্তদ্ অদয্াপয্প্রকািশতং িকন্তু প্রকাশং গেত ৱযং তসয্
সদৃশা ভিৱষয্ািম ইিত জানীমঃ, যতঃ স যাদৃেশা ঽিস্ত তাদৃেশা
ঽস্মািভদর্ ির্শষয্েত|

৩ তিস্মন্ এষা প্রতয্াশা যসয্ কসয্িচদ্ ভৱিত স স্ৱং তথা পিৱত্রং
কেৰািত যথা স পিৱেত্রা ঽিস্ত|

৪ যঃ কিশ্চৎ পাপম্ আচৰিত স ৱয্ৱস্থালঙ্ঘনং কেৰািত যতঃ
পাপেমৱ ৱয্ৱস্থালঙ্ঘনং|

৫ অপৰং েসা ঽস্মাকং পাপানয্পহতু্তর্ ং প্রাকাশৈততদ্ যূযং জানীথ,
পাপঞ্চ তিস্মন্ ন িৱদয্েত|

৬ যঃ কিশ্চৎ তিস্মন্ িতষ্ঠিত স পাপাচাৰং ন কেৰািত যঃ কিশ্চৎ
পাপাচাৰং কেৰািত স তং ন দৃষ্টৱান্ ন ৱাৱগতৱান্|
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৭ েহ িপ্রযবালকাঃ, কিশ্চদ্ যুষ্মাকং ভ্রমং ন জনেযৎ, যঃ কিশ্চদ্
ধম্মর্াচাৰং কেৰািত স তাদৃগ্ ধািম্মর্েকা ভৱিত যাদৃক্ স ধািম্মেকা ঽিস্ত|

৮ যঃ পাপাচাৰং কেৰািত স শযতানাৎ জােতা যতঃ শযতান আিদতঃ
পাপাচাৰী শযতানসয্ কম্মর্ণাং েলাপাথর্েমেৱশ্ৱৰসয্ পুত্রঃ প্রাকাশত|

৯ যঃ কিশ্চদ্ ঈশ্ৱৰাৎ জাতঃ স পাপাচাৰং ন কেৰািত যতস্তসয্ ৱীযর্য্ং
তিস্মন্ িতষ্ঠিত পাপাচাৰং কতু্তর্ ঞ্চ ন শেক্নািত যতঃ স ঈশ্ৱৰাৎ জাতঃ|

১০ ইতয্েনেনশ্ৱৰসয্ সন্তানাঃ শযতানসয্ চ সন্তানা ৱয্ক্তা ভৱিন্ত| যঃ
কিশ্চদ্ ধম্মর্াচাৰং ন কেৰািত স ঈশ্ৱৰাৎ জােতা নিহ যশ্চ স্ৱভ্রাতিৰ ন
প্রীযেত েসা ঽপীশ্ৱৰাৎ জােতা নিহ|

১১ যতস্তসয্ য আেদশ আিদেতা যুষ্মািভঃ শ্রুতঃ স এষ এৱ যদ্
অস্মািভঃ পৰস্পৰং েপ্রম কত্তর্ ৱয্ং|

১২পাপাত্মেতা জােতা যঃ কািবল্ স্ৱভ্রাতৰং হতৱান্ তৎসদৃৈশৰস্মািভ
নর্ ভিৱতৱয্ং| স কস্মাৎ কাৰণাৎ তং হতৱান্? তসয্ কম্মর্ািণ দুষ্টািন
তদ্ভ্রাতুশ্চ কম্মর্ািণ ধম্মর্াণয্াসন্ ইিত কাৰণাৎ|

১৩ েহ মম ভ্রাতৰঃ, সংসােৰা যিদ যুষ্মান্ েদ্ৱষ্টি তির্হ তদ্ আশ্চযর্য্ং
ন মনয্ধ্ৱং|

১৪ ৱযং মৃতুয্ম্ উত্তীযর্য্ জীৱনং প্রাপ্তৱন্তস্তদ্ ভ্রাতৃষু েপ্রমকৰণাৎ
জানীমঃ| ভ্রাতিৰ েযা ন প্রীযেত স মৃেতয্ৗ িতষ্ঠিত|

১৫ যঃ কিশ্চৎ স্ৱভ্রাতৰং েদ্ৱষ্টি সং নৰঘাতী িকঞ্চানন্তজীৱনং
নৰঘািতনঃ কসয্াপয্ন্তেৰ নাৱিতষ্ঠেত তদ্ যূযং জানীথ|

১৬ অস্মাকং কৃেত স স্ৱপ্রাণাংস্তয্ক্তৱান্ ইতয্েনন ৱযং েপ্রম্নস্তত্ত্ৱম্
অৱগতাঃ, অপৰং ভ্রাতৃণাং কৃেত ঽস্মািভৰিপ প্রাণাস্তয্ক্তৱয্াঃ|

১৭সাংসািৰকজীিৱকাপ্রােপ্তা েযা জনঃ স্ৱভ্রাতৰং দীনং দৃষ্ট্ৱা তস্মাৎ
স্ৱীযদযাং ৰুণিদ্ধ তসয্ান্তৰ ঈশ্ৱৰসয্ েপ্রম কথং িতেষ্ঠৎ?

১৮ েহ মম িপ্রযবালকাঃ, ৱােকয্ন িজহ্ৱযা ৱাস্মািভঃ েপ্রম ন কত্তর্ ৱয্ং
িকন্তু কােযর্য্ণ সতয্তযা ৈচৱ|

১৯ এেতন ৱযং যৎ সতয্মতসম্বন্ধীযাস্তৎ জানীমস্তসয্ সাক্ষাৎ
স্ৱান্তঃকৰণািন সান্্তৱিযতুং শক্ষয্ামশ্চ|
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২০ যেতা ঽস্মদন্তঃকৰণং যদয্স্মান্ দূষযিত তহর্ য্স্মদন্তঃ কৰণাদ্
ঈশ্ৱেৰা মহান্ সৱ্র্ৱজ্ঞশ্চ|

২১ েহ িপ্রযতমাঃ, অস্মদন্তঃকৰণং যদয্স্মান্ ন দূষযিত তির্হ ৱযম্
ঈশ্ৱৰসয্ সাক্ষাৎ প্রিতভািন্ৱতা ভৱামঃ|

২২ যচ্চ প্রাথর্যামেহ তৎ তস্মাৎ প্রাপু্নমঃ, যেতা ৱযং তসয্াজ্ঞাঃ
পালযামস্তসয্ সাক্ষাৎ তুষ্টিজনকম্ আচাৰং কুম্মর্শ্চ|

২৩ অপৰং তেসয্যমাজ্ঞা যদ্ ৱযং পুত্রসয্ যীশুখ্রীষ্টসয্ নািম্ন
িৱশ্ৱিসমস্তসয্াজ্ঞানুসােৰণ চ পৰস্পৰং েপ্রম কুম্মর্ঃ|

২৪ যশ্চ তসয্াজ্ঞাঃ পালযিত স তিস্মন্ িতষ্ঠিত তিস্মন্ েসাঽিপ
িতষ্ঠিত; স চাস্মান্ যম্ আত্মানং দত্তৱান্ তস্মাৎ েসা ঽস্মাসু িতষ্ঠতীিত
জানীমঃ|

৪
১ েহ িপ্রযতমাঃ, যূযং সৱ্র্েৱষ্ৱাত্মসু ন িৱশ্ৱিসত িকন্তু েত ঈশ্ৱৰাৎ

জাতা ন েৱতয্াত্মনঃ পৰীক্ষধ্ৱং যেতা বহেৱা মৃষাভিৱষয্দ্ৱািদেনা
জগন্মধয্ম্ আগতৱন্তঃ|

২ ঈশ্ৱৰীেযা য আত্মা স যুষ্মািভৰেনন পিৰচীযতাং, যীশুঃ খ্রীেষ্টা
নৰাৱতােৰা ভূৎৱাগত এতদ্ েযন েকনিচদ্ আত্মনা স্ৱীিক্রযেত স
ঈশ্ৱৰীযঃ|

৩ িকন্তু যীশুঃ খ্রীেষ্টা নৰাৱতােৰা ভূৎৱাগত এতদ্ েযন েকনিচদ্
আত্মনা নাঙ্গীিক্রযেত স ঈশ্ৱৰীেযা নিহ িকন্তু খ্রীষ্টােৰৰাত্মা, েতন
চাগন্তৱয্িমিত যুষ্মািভঃ শ্রুতং, স েচদানীমিপ জগিত ৱত্তর্ েত|

৪ েহ বালকাঃ, যূযম্ ঈশ্ৱৰাৎ জাতাস্তান্ িজতৱন্তশ্চ যতঃ
সংসাৰািধষ্ঠানকািৰেণা ঽিপ যুষ্মদিধষ্ঠানকাৰী মহান্|

৫ েত সংসাৰাৎ জাতাস্তেতা েহেতাঃ সংসাৰাদ্ ভাষেন্ত সংসাৰশ্চ
েতষাং ৱাকয্ািন গৃহ্লািত|

৬ ৱযম্ ঈশ্ৱৰাৎ জাতাঃ, ঈশ্ৱৰং েযা জানািত েসাঽস্মদ্ৱাকয্ািন
গৃহ্লািত যেশ্চশ্ৱৰাৎ জােতা নিহ েসাঽস্মদ্ৱাকয্ািন ন গৃহ্লািত; অেনন
ৱযং সতয্াত্মানং ভ্রামকাত্মানঞ্চ পিৰিচনুমঃ|
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৭ েহ িপ্রযতমাঃ, ৱযং পৰস্পৰং েপ্রম কৰৱাম, যতঃ েপ্রম ঈশ্ৱৰাৎ
জাযেত, অপৰং যঃ কিশ্চৎ েপ্রম কেৰািত স ঈশ্ৱৰাৎ জাত ঈশ্ৱৰং
েৱিত্ত চ|

৮ যঃ েপ্রম ন কেৰািত স ঈশ্ৱৰং ন জানািত যত ঈশ্ৱৰঃ
েপ্রমস্ৱৰূপঃ|

৯ অস্মাস্ৱীশ্ৱৰসয্ েপ্রৈমেতন প্রাকাশত যৎ স্ৱপুেত্রণাস্মভয্ং
জীৱনদানাথর্ম্ ঈশ্ৱৰঃ স্ৱীযম্ অিদ্ৱতীযং পুত্রং জগন্মধয্ং েপ্রিষতৱান্|

১০ ৱযং যদ্ ঈশ্ৱেৰ প্রীতৱন্ত ইতয্ত্র নিহ িকন্তু স যদস্মাসু
প্রীতৱান্ অস্মৎপাপানাং প্রাযিশ্চত্তর্ াথর্ং স্ৱপুত্রং েপ্রিষতৱাংেশ্চতয্ত্র েপ্রম
সিন্তষ্ঠেত|

১১ েহ িপ্রযতমাঃ, অস্মাসু যদীশ্ৱেৰৈণতাদৃশং েপ্রম কৃতং তির্হ
পৰস্পৰং েপ্রম কতু্তর্ ম্ অস্মাকমপুয্িচতং|

১২ ঈশ্ৱৰঃ কদাচ েকনািপ ন দৃষ্টঃ যদয্স্মািভঃ পৰস্পৰং েপ্রম
িক্রযেত তহীর্শ্ৱেৰা ঽস্মন্মেধয্ িতষ্ঠিত তসয্ েপ্রম চাস্মাসু েসৎসয্েত|

১৩অস্মভয্ং েতন স্ৱকীযাত্মেনাংঽেশা দত্ত ইতয্েনন ৱযং যৎ তিস্মন্
িতষ্ঠামঃ স চ যদ্ অস্মাসু িতষ্ঠতীিত জানীমঃ|

১৪ িপতা জগত্রাতাৰং পুত্রং েপ্রিষতৱান্ এতদ্ ৱযং দৃষ্ট্ৱা
প্রমাণযামঃ|

১৫ যীশুৰীশ্ৱৰসয্ পুত্র এতদ্ েযনাঙ্গীিক্রযেত তিস্মন্ ঈশ্ৱৰিস্তষ্ঠিত
স েচশ্ৱেৰ িতষ্ঠিত|

১৬ অস্মাস্ৱীশ্ৱৰসয্ যৎ েপ্রম ৱত্তর্ েত তদ্ ৱযং জ্ঞাতৱন্তস্তিস্মন্
িৱশ্ৱািসতৱন্তশ্চ| ঈশ্ৱৰঃ েপ্রমস্ৱৰূপঃ েপ্রম্নী যিস্তষ্ঠিত স ঈশ্ৱেৰ
িতষ্ঠিত তিস্মংেশ্চশ্ৱৰিস্তষ্ঠিত|

১৭ স যাদৃেশা ঽিস্ত ৱযমেপয্তিস্মন্ জগিত তাদৃশা ভৱাম এতস্মাদ্
িৱচাৰিদেন ঽস্মািভ যর্া প্রিতভা লভয্েত সাস্মৎসম্বন্ধীযসয্ েপ্রম্নঃ িসিদ্ধঃ|

১৮ েপ্রিম্ন ভীিত নর্ ৱত্তর্ েত িকন্তু িসদ্ধং েপ্রম ভীিতং িনৰাকেৰািত
যেতা ভীিতঃ সযাতনািস্ত ভীেতা মানৱঃ েপ্রিম্ন িসেদ্ধা ন জাতঃ|

১৯ অস্মাসু স প্রথমং প্রীতৱান্ ইিত কাৰণাদ্ ৱযং তিস্মন্ প্রীযামেহ|
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২০ ঈশ্ৱেৰ ঽহং প্রীয ইতুয্ক্্তৱা যঃ কিশ্চৎ স্ৱভ্রাতৰং েদ্ৱষ্টি েসা
ঽনৃতৱাদী| স যং দৃষ্টৱান্ তিস্মন্ স্ৱভ্রাতিৰ যিদ ন প্রীযেত তির্হ যম্
ঈশ্ৱৰং ন দৃষ্টৱান্ কথং তিস্মন্ েপ্রম কতু্তর্ ং শকু্নযাৎ?

২১ অত ঈশ্ৱেৰ যঃ প্রীযেত স স্ৱীযভ্রাতযর্য্িপ প্রীযতাম্ ইযম্ আজ্ঞা
তস্মাদ্ অস্মািভ লর্ব্ধা|

৫
১ যীশুৰিভিষক্তস্ত্রােতিত যঃ কিশ্চদ্ িৱশ্ৱািসিত স ঈশ্ৱৰাৎ জাতঃ;

অপৰং যঃ কিশ্চৎ জনিযতিৰ প্রীযেত স তস্মাৎ জােত জেন ঽিপ
প্রীযেত|

২ ৱযম্ ঈশ্ৱৰসয্ সন্তােনষু প্রীযামেহ তদ্ অেনন জানীেমা যদ্
ঈশ্ৱেৰ প্রীযামেহ তসয্াজ্ঞাঃ পালযামশ্চ|

৩ যত ঈশ্ৱেৰ যৎ েপ্রম তৎ তদীযাজ্ঞাপালেননাস্মািভঃ
প্রকাশিযতৱয্ং, তসয্াজ্ঞাশ্চ কেঠাৰা ন ভৱিন্ত|

৪ যেতা যঃ কিশ্চদ্ ঈশ্ৱৰাৎ জাতঃ স সংসাৰং জযিত িকঞ্চাস্মাকং
েযা িৱশ্ৱাসঃ স এৱাস্মাকং সংসাৰজিযজযঃ|

৫ যীশুৰীশ্ৱৰসয্ পুত্র ইিত েযা িৱশ্ৱিসিত তং িৱনা েকাঽপৰঃ সংসাৰং
জযিত?

৬ েসাঽিভিষক্তস্ত্রাতা যীশুেস্তাযৰুিধৰাভয্াম্ আগতঃ েকৱলং
েতােযন নিহ িকন্তু েতাযৰুিধৰাভয্াম্, আত্মা চ সাক্ষী ভৱিত যত আত্মা
সতয্তাস্ৱৰূপঃ|

৭ যেতা েহেতাঃ স্ৱেগর্ িপতা ৱাদঃ পিৱত্র আত্মা চ ত্রয ইেম সািক্ষণঃ
সিন্ত, ত্রয ইেম ৈচেকা ভৱিন্ত|

৮ তথা পৃিথৱয্াম্ আত্মা েতাযং ৰুিধৰঞ্চ ত্রীেণয্তািন সাক্ষয্ং দদািত
েতষাং ত্রযাণাম্ একৎৱং ভৱিত চ|

৯ মানৱানাং সাক্ষয্ং যদয্স্মািভ গৃর্হয্েত তহীর্শ্ৱৰসয্ সাক্ষয্ং তস্মাদিপ
েশ্রষ্ঠং যতঃ স্ৱপুত্রমধীশ্ৱেৰণ দত্তং সাক্ষয্িমদং|

১০ঈশ্ৱৰসয্ পুেত্র েযা িৱশ্ৱািসিত স িনজান্তেৰ তৎ সাক্ষয্ং ধাৰযিত;
ঈশ্ৱেৰ েযা ন িৱশ্ৱিসিত স তম্ অনৃতৱািদনং কেৰািত যত ঈশ্ৱৰঃ
স্ৱপুত্রমিধ যৎ সাক্ষয্ং দত্তৱান্ তিস্মন্ স ন িৱশ্ৱিসিত|
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১১ তচ্চ সাক্ষয্িমদং যদ্ ঈশ্ৱেৰা ঽস্মভয্ম্ অনন্তজীৱনং দত্তৱান্ তচ্চ
জীৱনং তসয্ পুেত্র িৱদয্েত|

১২ যঃ পুত্রং ধাৰযিত স জীৱনং ধািৰযিত, ঈশ্ৱৰসয্ পুত্রং েযা ন
ধাৰযিত স জীৱনং ন ধাৰযিত|

১৩ ঈশ্ৱৰপুত্রসয্ নািম্ন যুষ্মান্ প্রেতয্তািন মযা িলিখতািন
তসয্ািভপ্রােযা ঽযং যদ্ যূযম্ অনন্তজীৱনপ্রাপ্তা ইিত জানীযাত
তেসয্শ্ৱৰপুত্রসয্ নািম্ন িৱশ্ৱেসত চ|

১৪ তসয্ািন্তেক ঽস্মাকং যা প্রিতভা ভৱিত তসয্াঃ কাৰণিমদং যদ্
ৱযং যিদ তসয্ািভমতং িকমিপ তং যাচামেহ তির্হ েসা ঽস্মাকং ৱাকয্ং
শৃেণািত|

১৫স চাস্মাকং যৎ িকঞ্চন যাচনং শৃেণাতীিত যিদ জানীমস্তির্হ তস্মাদ্
যািচতা ৱৰা অস্মািভঃ প্রাপয্েন্ত তদিপ জানীমঃ|

১৬ কিশ্চদ্ যিদ স্ৱভ্রাতৰম্ অমৃতুয্জনকং পাপং কুৱ্র্ৱন্তং পশয্িত
তির্হ স প্রাথর্নাং কেৰাতু েতেনশ্ৱৰস্তৈস্ম জীৱনং দাসয্িত, অথর্েতা
মৃতুয্জনকং পাপং েযন নাকািৰতৈস্ম| িকন্তু মৃতুয্জনকম্ একং পাপম্
আেস্ত তদিধ েতন প্রাথর্না িক্রযতািমতয্হং ন ৱদািম|

১৭ সৱ্র্ৱ এৱাধম্মর্ঃ পাপং িকন্তু সৱ্র্ৱপাংপ মৃতুয্জনকং নিহ|
১৮ য ঈশ্ৱৰাৎ জাতঃ স পাপাচাৰং ন কেৰািত িকন্্তৱীশ্ৱৰাৎ জােতা

জনঃ স্ৱং ৰক্ষিত তস্মাৎ স পাপাত্মা তং ন সৃ্পশতীিত ৱযং জানীমঃ|
১৯ ৱযম্ ঈশ্ৱৰাৎ জাতাঃ িকন্তু কৃৎস্নঃ সংসাৰঃ পাপাত্মেনা ৱশং

গেতা ঽস্তীিত জানীমঃ|
২০ অপৰম্ ঈশ্ৱৰসয্ পুত্র আগতৱান্ ৱযঞ্চ যযা তসয্ সতয্মযসয্

জ্ঞানং প্রাপু্নযামস্তাদৃশীং িধযম্ অস্মভয্ং দত্তৱান্ ইিত জানীমস্তিস্মন্
সতয্মেয ঽথর্তস্তসয্ পুেত্র যীশুখ্রীেষ্ট িতষ্ঠামশ্চ; স এৱ সতয্ময ঈশ্ৱেৰা
ঽনন্তজীৱনস্ৱৰূপশ্চািস্ত|

২১ েহ িপ্রযবালকাঃ, যূযং েদৱমূির্ত্তভয্ঃ স্ৱান্ ৰক্ষত| আেমন্|
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