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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ২৩ নম্বর িছপারা

পয়লা হান্নান
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম হজরত ইছা আল-মসীর সাহািব হজরত হান্নােন
(রা:) িচিঠর আকাের অউ ছিহফা েলখছইন। হজরত ইছায় দুিনয়া থািক
েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার অনুমান ৫০-৬০ বছর বােদ ইখান েলখা
অইেছ।
তান েলখা অউ ছিহফার মােজ, আল্লা পাকর মায়ার বন্দা অকলর
েবয়াপাের বয়ািন আেছ। জগতর মানষর আওলাদ অকল েযলাখান
তারার মা-বাফর লাখান অইন, অউলা আল্লার মায়ার বন্দা অকলও
তান লাখান অইন। হজরত ইছা আল-মসীর উপের ইমান আিনয়া েযরা
আেখির িজেন্দিগ পাইিলেছ, তারার িজেন্দিগর মােজ নানান নমু নায়
আল্লাই গুনাগুন েদখা যায়। তারা আল্লার হুকুম-আহকাম মািনয়া চেল,
আর গুনার কাম থািক হিরয়া রয়। আল্লা পাকর বায় তারার মহব্বত
আেছ আর অইনয্ানয্ ইমানদার অকলেরও মহব্বত কের।
অউ িছপারার ৩ রুকু ১৬ আয়ােতা আেছ, “আল-মসীেয় আমরার
লািগ তান িনজর জান িবলাই িদছলা, অখান থািকউ আমরা বু জিছ,
মহব্বত কাের কয়। অখন আমরার ভাইর লািগও আমরার জান িবলাই
েদওয়া জরুর।”
এরমােজ আেছ,
(ক) হজরত ইছাউ আল্লার েদওয়া িজেন্দিগ কালাম ১:১-৪ আয়াত
(খ) গুনা ছািড়য়া আল্লার নুের আর মহব্বেত চেলা ১:৫-২:১৭
(গ) খােন-দজর্াল থািক সাবধান ২:১৮-২৭; ৪:১-৬
(ঘ) আল্লার নুরর আওলাদ বিনয়া েনিকর আিশক অও ২:২৮-৩:১০
(ঙ) আল্লা িনেজউ মহব্বত, েত মহব্বেত চেলা ৩:১১-২৪; ৪:৭-২১
(চ) ইছাউ আল্লার খাছ মায়ার জন মািনয়া জয়ী অও ৫ রুকু
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হজরত ইছাউ আল্লার েদওয়া িজেন্দিগ কালাম
পয়লা থািকউ েযইন আছলা, যানের িনজর চউেখ েদখিছ,
যান মু খর আওয়াজ আমরা হুনিছ, খু ব িখয়াল কির আজমাইয়া চাইিছ
আর িনজর আেত ধরা-েছায়া করিছ, হউ িজেন্দিগ কালামর বয়ািন
েলখরাম। 2 অউ িজেন্দিগ েতা ই দুিনয়াত জাইর অইছলা, আমরার
িনজর চউেখ ই িজেন্দিগের েদখিছ, েদিখয়া হাির তান েবয়াপাের সািক্ষ
িদরাম। েবেহিস্ত বাফ আল্লা পাকর েগেছ েযইন আছলা আর আমরার
মােজ জাইর অইছলা, আেখির অউ িজেন্দগািনর কথাউ তু মরাের
জানাইরাম। 3 অউ েয জনের আমরা েদখিছ, যান মু খর বু িল হুনিছ, তান
েবয়াপােরউ তু মরাের কইরাম। যােত অতা হুনার বােদ আমরার লেগ
তু মরারও খািতর-দুিস্ত অয়। আমরার অউ খািতর অইেলািগ, গাইিব
বাফ আল্লা পাক আর তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা ইছা আল-মসীর
লেগ। 4 েত আমরা ইতা েলখরাম, যােত আমরা আর তু মরার খু িশবািস পুরা অয়।
1 হকল

গুনা ছািড়য়া আল্লার নুের আর মহব্বেত চেলা
আল-মসীর মু খ থািক ইতা হুিনয়া হাির, অখন তু মরােরও
জানাইরাম, আল্লা পাক েতা নুর। তান মােজ আন্দািরর কুনু িছটাফুটাও নাই। 6 আর আমরা আন্দািরর মােজ চিলয়া যু িদ কই, আল্লা
পাক আর আমরার মােজ খািতর-দুিস্ত আেছ, েত েতা আমরা িমছা
মাতরাম, সিঠক কাম কররাম না। 7 অইেল আল্লা পাক েযলা নুরর
মােজ বসত করইন, অউলা আমরাও যু িদ নুরর ফের চিল, েত আমরা
এেক-অইেনয্ খািতর-দুিস্ত আেছ, আর তান খাছ মায়ার জন ইছা
ইবনুল্লার পিবত্র লউেয় আমরার তামাম গুনা-কছুির পাক-ছাফ কের।
8 অখন আমরা যু িদ কই, আমরা েমােটউ গুনাগার নায়, েত আমরা
িনেজ িনজের টিগয়ার, এেত পরমান অয় আমরার মােজ আল্লাই
হিককিত নাই। 9 আমরা যু িদ যারিযর গুনার স্বীকারুিক্ত িদলাই, েত
তান আপন হক-হালািল আর পাক-পেরজগািরর গুেন, লেগ লেগ
গুনার মািফ িদলাইন, তামাম নাফরমািন থািক আমরাের পাক-ছাফ
কিরলাইন। 10 অখন আমরা যু িদ কই, আমরা কুনু গুনা করিছ না, েত
5 আমরা
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আমরা তানেরউ িমছা মাতরা বানাইলাম, এেত পরমান িমেল, আমরার
িদলর মােজ তান কালাম নাই।

2

ও আমার ছাবাল অকল, আিম তু মরার েগেছ ইতা েলখরাম,
যােত তু মরা গুনার কাম থািক বািচয়া রও। এরবােদও েকউ যু িদ কুনু
গুনা কিরলায়, েত েবেহিস্ত বাবার দরবােরা আমরার একজন পাকপেরজগার শাফায়াতকাির আছইন, তান নাম ইছা আল-মসী। 2 জােনা
িন তাইন িকতা করছইন? আমরার গুনার কফরা িহসােব তান িনজর
জান কুরবািন িদছইন। খািল আমরার নায়, বরং দুিনয়ার হকল মানষর
গুনার কফরার লািগ িদছইন।
3 অখন আমরা তানের িচিন িন? িনচ্চয় িচিন, আমরা তান হকল
হুকুম-আহকাম মানেল বু জা যাইেবা, আমরা তানের িচিন। 4 আর েয
মানেষ কয় তানের িচেন, িচিনয়াও তান হুকুম-আহকাম মােন না, েহ
িমছা মােত, তার িদেলা হিককিত নাই। 5 অইেল েয জেন তান কালাম
মািফক চেল, তার িদলর মােজ িনচ্চয় আল্লাই মহব্বত েষালআনা
ফিলেছ। েত আমরা তান মােজ বসত কির িন? অয়, অউ মেন্ত বু জা
যায় আমরা তান মােজ বসত কির: 6 আর তান মােজ বসত কির
কইেল, আমরার লািগ জরুর অইেলা, তাইন েযলা চলছইন, আমরাও
অলা চলা।
7 ও েসানা অকল, আিম েতা তু মরার েগেছ নয়া কুনু হুকুমর কথা
েলখরাম না, বরং অলা এক হুকুমর কথা েলখরাম, েযটা পয়লা থািকউ
আিছল। তু মরা আেগ থািক েয কালাম হুনেছা, অটাউ অইেলা হউ
পুরানা হুকুম। 8 ইটাের পুরানা কইেলও আসেল ইটা নয়া। অউ হুকুমর
হিককিতেয় ইছা আল-মসী চলতা, আর তু মরার িজেন্দিগতও ইতা
আেছ। েদখরায় িন, আন্দাইর কািট যার, আসল নুর অখন জাইর অর।
9 কুনু মানেষ েযবলা কয়, েহ আল্লাই নুরর ফেরা আেছ, অথচ তার
ভাইের িঘন্নায়, েহ আসেল আন্দািরত রইেছ। 10 আর েয মানেষ তার
ভাইের মায়া-মহব্বত কের, েহ নুরর ফেরা বসত কের, এরলািগ েহ
আছাড় খাওয়ার ডর নাই। 11 অইেল েযিগেয় তার ভাইের িঘন্নায়, েহ
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েতা আন্দািরত পিড় রইেছ, আন্দািরর মােজ চলা-িফরা কের। আসেল
আন্দাইের তাের আন্দা বানাইিলেছ, এরলািগ েহ জােনউ না, েহ কুন
পেথিদ যার।
12 ও

ছাবাল অকল, আিম তু মরার েগেছ েলখরাম,
জােনা িন, আল-মসীর নামর খািতের,
তু মরার তামাম গুনা-কছুির মাফ করা অইেগেছ।
13 ও বাফ অকল, আিম আপনাইন্তর েগেছও েলখরাম,
পয়লা থািকউ েযইন আছইন,
আপনারা েতা তানের িচনইন।
ু
ও জয়ান অকল, আিম তু মরাের েলখরাম,
ইবিলছর লগর মহা-লাড়াইত েতা,
তু িমতাইন িজিত েগেছা।
14 ও

হুরুতা অকল, আিম তু মরাের েলখলাম,
তু মরা েতা েবেহিস্ত বাফের িচিনিলেছা।
ও বাফ অকল, আিম আপনাইন্তের েলখলাম,
আপনারা েতা তানের িচিনিলছইন,
েযইন হক্কলতার পয়লা থািকউ আছইন।
ও নউজুয়ান অকল, আিম তু মরাের েলখলাম,
তু মরাউ বলবান, আল্লার কালাম তু মরার িদেলা গাথা,
ইবিলছর লগর মহা-লাড়াইত তু মরা িজতেছা।
অখন িখয়াল কির হুেনা, তু মরা ই দুিনয়া আর জগত-সংসারর
কুনুতার মায়াত পিড়ও না। েয মানুষ দুিনয়ার মায়াত পিড়যায়, েহ
েতা িনজর েবেহিস্ত বাফের মহব্বত কের না। 16 জােনা েতা, দুিনয়াত
েযতা িমেল, ইতা অইেলা, রক্ত-মাংসর খাইশ, চউখর েলাভ-লালছ
আর সংসারর বাহাদুির, ইতা কুনুটাউ েবেহিস্ত বাফর েগছ থািক আয়
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না, খািল দুিনয়া থািক আয়। 17 েত দুিনয়ািব জগত-সংসারর হক্কল
বাহাদুিরর িদন ফুড়াই যার, অইেল েয বন্দায় আল্লার মির্জ যু গাই চেল,
েহ েতা িচরকাল িটিকয়া রইেবা।
খােন-দজর্াল থািক সাবধান

18 বাবা অকলের, িকয়ামত ধােরা আইেচ্ছ। েত তু মরা িনচ্চয় হুনেছা,

খােন-দজর্াল আওয়ার সময় অইেগেছ। আর আসল কথা অইেলা,
এরমােজ বউত দজর্াল আইয়া হারছইন। অতা েদিখয়া আমরা বু িজয়ার,
হাছাউ িকয়ামত ধােরা আইেচ্ছ। 19 অউ দজর্াল অকল েতা আমরার
মাজ থািকউ বারইছইন। তা-ও এরা আসেল আমরার তিরকাত আিছল
না, আমরার তিরকার অইেল েতা আমরার লেগ রইেলা অেন। তারা
বারইয়া েগেছিগ কিরউ বু জা যায়, তারা েকউ আমরার নায়।
20 অইেল তু মরা েতা হউ পিবত্র জনর েগছ থািক েখলাফিত পাইেছা
আর হকেলউ হক আখল পাইেছা। 21 তু মরা হিককিত িচেনা না মেনা
কিরয়া আিম তু মরার েগেছ েলখরাম িন? না, ইলা কুন্তা নায়। আসেল
তু মরা হিককিত িচেনা, আর হক থািক কুনুমেন্তউ না-হক বারয় না,
এরলািগউ তু মরাের েলখলাম। 22 হজরত ইছাউ আল্লার ওয়াদা করা
আল-মসী, ইখান েযিগেয় স্বীকার কের না, েহ েতা িনিচ্চত িমছা মাতরা।
গাইিব বাফ আর তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লাের েযিগেয় অস্বীকার
কের, েহ-উ অইেলা দজর্াল। 23 অউ মায়ার জনের েযিগেয় অস্বীকার
কের, েবেহিস্ত বাফর লেগ তার কুনু খািতর-সম্পকর্ নাই, আর েয
মানেষ মায়ার জনের স্বীকার কের, তার লেগ েতা েবেহিস্ত বাফরও
খািতর-সম্পকর্ আেছ। 24 েত পয়লা থািক তু মরা েযতা হুিনয়া আইরায়,
ইতা যানু তু মরার িদেলা গাথা রয়। ইতা িদেলা রইেল, েবেহিস্ত বাফ
আর তান খাছ মায়ার জনর লেগ তু মরাও গাথা রইবায়। 25 আর ইটাউ
অইেলা হউ আেখির িজেন্দিগ, েয িজেন্দিগ আল-মসীেয় আমরাের
িদবার ওয়াদা করছইন।
26 হুেনা, তু মরাের েযগুইেন্ত েব-পিথ বানাইেতা চায়, অতার পিরচয়
জানািনর লািগ আিম ইতা েলখলাম। 27 আসেল আল-মসী থািক তু মরা
েয েখলাফিত পাইেছা, অউ েখলাফিত েতা তু মরার িদেলা বসত কের।
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এরলািগ দুছরা েকউরর েগছ থািক তািলম িনবার কুনু জরুর নায়, অউ
েখলাফিতর রুেহ তু মরাের দরকাির হকলতা িহকাইবা। তাইন েতা হক,
তান মােজ না-হক কুন্তা নাই। অখন আল-মসীর মােজ বসত করার
লািগ তাইন েযলা তািলম িদছইন, তু মরা িঠক অউলা রও।
আল্লার নুরর আওলাদ বিনয়া েনিকর আিশক অও
28 ও ছাবাল অকল, আমার পরািমশ অইেলা, তান মােজ বসত
করাত রও, েতউ তাইন েযবলা িহরবার জাইরা অইবা, অউ সময়
আমরা সাওস পাইমু , তান ছামেন আইেত শরম করেতা নায়। 29 আর
তু মরা েযবলা এিকন কেরা তাইন েষালআনা পাক-পেরজগার, েত
এওখানও এিকন কিরও, েয বন্দা েনক কামর আিশক, তার জনম
েতা স্বয়ং আল্লার নুর থািক।

3

হুেনা, েবেহিস্ত বােফ আমরাের কেতা েবিশ মায়া করইন! তাইন
আমরাের তান আওলাদ কইয়া ডাকইন, আর আসেলও আমরা তান
আওলাদ। তা-ও ই জগেত আমরাের িচেন না, কারন জগেত অউ
গাইিব বাফেরও িচেন না। 2 ও েসানা অকল, অখন েতা আমরা আল্লার
আওলাদ বনিছ, এরবােদ িকতা বনমু , ইখান অখনও জািন না। খািল
জািন, আল-মসী েযবলা দুছরা বার জাইর অইবা, হউ সময় আমরাও
তান লাখান অইমু । আমরা েতা তানের তান আসল ছুরেত েদখার
সুেযাগ পাইমু । 3 আর যেতা মানেষ আল-মসীর উপের ইলা আশা কের,
তারা িনজের আল-মসীর লাখান খািট বানািনত রয়।
4 েয মানেষ গুনা কের, েহ আল্লার হুকুম-আহকাম ভাংেগ, আল্লার
হুকুম ভাংগাউ েতা গুনা। 5 তু মরার জানা আেছ, আল-মসী অইলা
েব-গুনা মাছুম, তাইন গুনাের েখদািনর লািগ দুিনয়াত জাইর অইলা।
6 এরলািগ েযরা তান মােজ বসত কের, তারা গুনার পেথ চেল
না। গুনার গােতা েযগুইন পিড় রইন, ইগুইেন্ত তানের েদখেছও না,
িচনেছও না।
1

১-হান্নান 3:7

vii

১-হান্নান 3:17

ও ছাবাল অকল, তু মরাের যানু েকউ েব-পেথ িনেতা না পাের।
আল-মসী েতা পাক-পেরজগার, আর েনক কামর আিশক অকলও
তান লাখান পেরজগার অয়। 8 অইেল গুনার পথর আিশক েযরা, তারা
শয়তানর মু িরদ, ইবিলছ-শয়তােন েতা পয়লা থািকউ গুনা কেরর। তার
কামের িবনাশ করার িনয়েত, অখন আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা ই
দুিনয়াত জাইর অইলা।
9 েত েয বন্দার জনম অইেছ আল্লার নুর থািক, তার িভতের আল্লার
নুরর িবচ বসত কের, এরলািগ েহ গুনার গােতা পিড় রয় না। আল্লাই
নুর থািক জনম অইেছ কির, েহ গুনার কােমা পিড় রইেতা পাের না।
10 আর যারিযর আমল েদখেলউ বু জা যায়, েক আল্লার আওলাদ,
েক শয়তানর পুত: েযতা মানুষ েনক পেথ চেল না, তার মু িমন ভাইের
মহব্বত কের না, েহ েতা আল্লার মানুষ নায়।
7

মহব্বেত চেলা
মু েলা থািকউ ইখান হুিনয়া আইরায়, আমরার লািগ ফরজ
অইেলা, এেক-অইনয্ের মহব্বত করা। 12 েত আমরা যানু বাবা আদমর
পুত কািবলর লাখান না অই। েহ আিছল ইবিলছর মু িরদ, ইংসা কিরয়া
তার আপন ভাইের খু ন করিছল। জােনা িন েকেন খু ন করিছল?
েহ হােমশা নাফরমািন কাম করেতা, অইেল তার ভাইেয় েনক কাম
করেতা। 13 ও ভাই অকল, দুিনয়ার মানেষ যু িদ তু মরাের িঘন্নায়, েত
তাইজ্জুব অইও না। 14 আমরা েতা আমরার মু িমন ভাইের মহব্বত কির,
এরলািগ বু জরাম, আমরা মরন থািক বািচয়া িজেন্দিগত আইিছ। েযরা
মহব্বত কের না, তারা েতা মরনর গােতা পিড় রইেছ। 15 িনজর ভাইের
েযিগেয় িঘন্নায়, েহ েতা খু িন। আর তু মরার জানা আেছ, কুনু খু িনর
িদেলা আেখির িজেন্দিগ বসত কের না।
16 আল-মসীেয় আমরার লািগ তান িনজর জান িবলাই িদছলা,
অখান থািকউ আমরা বু জিছ, মহব্বত কাের কয়। অখন আমরার
ভাইর লািগও আমরার জান িবলাই েদওয়া জরুর। 17 সংসােরা খাইয়ািফিন্দয়া বাচার েববস্থা যার আেছ, েহ তার ভাইর অভাব েদিখয়াও
11 তু মরা
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যু িদ চউখ মু িজয়া বইরয়, েত তার িভতের িকলা আল্লাই মহব্বত বসত
কের?
18 বাবা অকলের, আমরা খািল মু খর মায়া না েদখাইয়া, কামর
মাজিদ যানু আসল মহব্বত েদখাই। 19 েতউ আমরা বু জমু , আমরা
হকর লেগ আিছ। আর হক আল্লার ছামেন আমরার িদলর তছিল্ল
আইেবা। 20 কারন আমরার িদেলউ যু িদ আমরাের দুিষ কইয়া রায় েদয়,
েত আল্লা পাক েতা ই িদল থািক বউত মহান, হক্কলতাউ জানইন।
21 এরলািগ কইরাম, ও েসানা অকল, আমরার আপন িদেল যু িদ
আমরাের দুিষ সাইবেস্তা না কের, েত সাওস কিরয়া আল্লার দরবােরা
আিজরা িদতাম পারমু । 22 আর তান েগেছ আমরা েযতা মাংিগমু , ইতা
তাইন িদবা। কারন আমরা তান হুকুম-আহকাম মািনয়া চিল, আর েয
কাম করেল তাইন খু িশ অইন, খািল অউ কাম কির। 23 তান হুকুম
অইেলা, আমরা যানু তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা ইছা আল-মসীর
উপের ইমান আিন, আর এেক-অইনয্ের মহব্বত কির। অউ হুকুমউ
তাইন আমরাের িদছইন। 24 আর েয বন্দায় তান হুকুম মািনয়া চেল,
েহ তান মােজউ বসত কের, অলা তাইনও তার মােজ বসত করইন।
অখন তাইন আমরাের েয পাক রুহ দান করছইন, অউ রুহর মাজিদ
আমরা বু িজয়ার, তাইন আমরার িদেলা বসত করইন।

4
খােন-দজর্াল থািক িহরবার সাবধান

1 ও েসানা অকল, দুিনয়াত বউত ভন্ড নবী বারইছইন। এরলািগ েকউ

যু িদ আইয়া কয়, আিম রুহর বেল মািতরাম, েত তু মরা জলিদ িবশ্বাস
কিরও না, বরং যাচাই কিরয়া েদেখা, ই রুহ আল্লার েগছ থািক আইেছ
িক না। 2 আল্লাই রুহের িচনার িনয়ম অইেলা, েয রুেহ স্বীকার কের
মানুষ ছুরেত ইছা আল-মসীেয় দুিনয়াত তশিরফ আনছইন, অউ রুহ
আল্লার েগছ থািক আইেছ। 3 অইেল েয রুেহ অউ ইছাের স্বীকার কের
না, ই রুহ আল্লার েগছ থািক আইেছ না। ইতা অইেলা খােন-দজর্ালর
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রুহ, অউ দজর্ালর রুহ আইবার কথা তু মরা আেগ হুনেছা, আর অখনও
েহ অউ জগেতা আেছ।
4 অইেল ও ছাবাল অকল, তু মরা েতা আল্লার মানুষ, হউ ভন্ড
অকলর উপের তু মরা িজিতেছা। তু মরার িদেলা েয রুহ আছইন, এইন
েতা ই জগতর রুহ থািক বউত মহান। 5 আসেল অউ ভন্ড অকল েতা
অউ জগতর, এরলািগ তারা খািল জগতর বু িল বু েল, আর জগেতও
তারার বু িল মােন। 6 আর আমরা অইলাম আল্লার মানুষ। আল্লাের
েযরা িচেন, তারা আমরার বু িল মােন। অইেল েযরা আল্লার নায়, তারা
আমরার কথা হুেন না। অউ নমু নায় আমরা ধু কাবাজ রুহ আর আল্লাই
হক রুহের িচিন।
আল্লা িনেজউ মহব্বত, েত মহব্বেত চেলা
ও েসানা অকল, আল্লার েদওয়া দান অইেলা মহব্বত, এরলািগ
আমরা যানু এেক-অইেনয্ মহব্বত কির। েয বন্দার িদেলা মহব্বত
আেছ, তার জনম অইেছ আল্লার নুর থািক, েহ আল্লা পাকের িচেন।
8 আর েযগুর িভতের মহব্বত নাই, েহ েতা আল্লা পাকের িচেন না,
কারন আল্লা িনেজউ েতা মহব্বত। 9 আল্লা পাকর মহব্বত আমরার
মােজ অউ নমু নায় জাইর অইেছ, তাইন তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লাের
অউ দুিনয়াত েবিজছইন, যােত এন উিছলায় আমরা আেখির িজেন্দিগ
হািছল করতাম পাির। 10 আর আমরা েযন আল্লা পাকের মহব্বত
করছলাম ইলা কুন্তা নায়, বরং তাইন িনেজউ আমরাের মহব্বত কিরয়া,
আমরার গুনার কফরা অইবার লািগ, তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লাের
জগেতা পাঠাই িদলা, অকটােরউ কয় মহব্বত।
11 ও েসানা অকল, আল্লা পােক েযবলা আমরাের অলা মহব্বত
করলা, েত আমরার লািগও জরুর অইেলা এেক-অইনয্ের মহব্বত
করা। 12 আল্লাের েতা েকউ কুনুিদন েদখেছ না। অখন আমরা যু িদ
এেক-অইনয্ের মহব্বত কির, েত বু জা যাইেবা, তাইন আমরার িদেলা
বসত করইন, তান মহব্বেত আমরার িদেলা পুরাপুর ফল ধরেছ।
13 আমরাের তান রুহ মু বারক দান করছইন, এরলািগ বু জরাম, আমরা
তান মােজ বসত কির, আর তাইনও আমরার মােজ বসত করইন।
14 আমরা িনেজ েদখিছ, েদিখয়া হাির অউ সািক্ষ িদরাম, জগতর
7
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তরােনআলা কান্ডাির িহসােব, গাইিব বােফ তান খাছ মায়ার জন
ইবনুল্লাের েবিজছইন। 15 এরলািগ েয জেন স্বীকার কের, হজরত ইছাউ
অইলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, তার িদেলা স্বয়ং আল্লা পাক
বসত করইন, আর েহ-ও আল্লার মােজ বসত কের। 16 আমরার লেগ
আল্লার েয মহব্বত আেছ, ইখান আমরা জািন, জািনয়া এিকনও কির।
আসেল আল্লা িনেজউ মহব্বত। মহব্বতর মােজ েয বন্দা বসত
কের, েহ আল্লার মােজউ বসত কের, আর আল্লা পাকও তার মােজ
বসত করইন। 17 অউ নমু নায় মহব্বত আমরার িদলর মােজ পুরাপুর
ফলআলা অয়। েতউ িকয়ামতর িদন আমরা সাওিস বিন, কারন অউ
জগেতা আমরা তান রংেগ রংিগ েগিছ। 18 মহব্বতর মােজ কুনু ডরভয় নাই, েষালআনা মহব্বেত বরং ডর-ভয়ের েখদাই েদয়। ডর-ভয়র
মােজ েতা সাজা পাওয়ার ভাব-সাব আেছ, এরলািগ ডর-ভয় যার
িভতের, েহ মহব্বতর েষালআনা ফল ধরেছ না।
19 েত আমরা আল্লা পাকের মহব্বত কির, কারন তাইন আমরাের
পয়লা মহব্বত করছইন। 20 আর েয মানেষ কয়, েহ আল্লা পাকের
মহব্বত কের, কইয়া তার মু িমন ভাইের িঘন্নায়, েহ েতা িমছা মাতরা।
কারন িনজর চউেখ েদখা ভাইের েযিগেয় মহব্বত কের না, আ-েদখা
আল্লাের িকলা মহব্বত করেবা? 21 আমরা েতা তান েগছ থািক অউ
হুকুম পাইিছ, েয বন্দায় আল্লা পাকের মহব্বত কের, েহ যানু তার
ভাইেরও মহব্বত কের।

5
ইছাউ আল্লার খাছ মায়ার জন মািনয়া জয়ী অও
হজরত ইছাউ অইলা আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী, ইখান
েযরা এিকন কের, তারার জনম অইেছ আল্লার নুর থািক। জােনা
িন, েয মানেষ কুনু মা-বাফের মহব্বত কের, েহ এরার আওলাদেরও
মহব্বত করেবা। 2 েত আল্লা পাকর আওলাদের মহব্বতর েবয়াপার
িকলা বু জাইতাম? আল্লা পাকের মহব্বত কিরয়া তান হুকুম-আহকাম
মািনয়া চলেলউ বু জা যায়, আমরা হাছাউ তান আওলাদের মহব্বত
কির। 3 আল্লার হুকুম-আহকাম মািনয়া চলাউ অইেলা আল্লাের মহব্বত
1
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করা। আর তান হুকুম-আহকাম মানা েতা খু ব কিঠন কুনু কাম নায়।
4 কারন আল্লার নুরর আওলাদ অকল ই জগতর উপের জয়ী অইন,
আর জগতর লাড়াইত েয িজিনসর বেল জয়ী অইিছ, ইকটা অইেলা
আমরার ইমান। 5 হজরত ইছাউ অইলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা,
ইখান েযরা এিকন কের, ই জগতর লাড়াইত তারাউ খািল জয়ী অয়।
6 ইছা আল-মসী অইলা হউ জন, েযইন পািন আর লউর বেল
ুদিনয়াত আইছইন। তাইন খািল পািনর জিরয়ায় নায়, বরং হউ পাক
েগাছলর পািন আর সিলেবা জান কুরবািনর লউর বেল আইছইন। ইতা
েবয়াপাের আল্লাই পাক রুেহ সািক্ষ িদরা, আর অউ রুহ েতা হক।
7 আসেল িতেনা সািক্ষেয় সািক্ষ িদরা: 8 রুহ, পািন আর লউ, অউ
িতন সািক্ষর সািক্ষ এক সমান। 9 মানষর মু খর সািক্ষ েযবলা আমরা
মািন, েত আল্লার েদওয়া সািক্ষ েতা আেরা মজবু ত, তান খাছ মায়ার
জন ইবনুল্লার েবয়াপাের তাইন অলা সািক্ষ িদছইন। 10 আর অউ মায়ার
জনর উপের েযরা ইমান আেন, তারার িদেলও অউলা সািক্ষ েদয়।
অখন আল্লাই সািক্ষের েযরা মানেছ না, তারা েতা স্বয়ং আল্লােরউ িমছা
মাতরা বানাইিলেছ, কারন আল্লায় িনেজ তান মায়ার জনর েবয়াপাের
েয সািক্ষ িদছইন, তারা ইতা মানেছ না। 11 তান সািক্ষ অইেলা, তাইন
িনেজ আমরাের আেখরাতর িজেন্দিগ দান করছইন, অউ িজেন্দিগ
তান খাছ মায়ার জনর েগেছ আেছ। 12 েয মানেষ অউ মায়ার জনের
পাইেছ, েহ িজেন্দিগও পাইেছ। আর আল্লার হউ মায়ার জনের েযরা
পাইেছ না, তারা ই িজেন্দিগও পাইেছ না।
13 ভাইয়াইনের, তু মরা েযরা ইছা ইবনুল্লার উপের ইমান আনেছা,
তু মরাের জানািনর লািগ আিম ইতা েলখলাম, তু মরা আেখরাতর
িজেন্দিগ পাইিলেছা। 14 অখন আমরা তান দরবােরা অউ সাওস পাইিছ,
তান মির্জ মািফক আমরা কুন্তা মািগেল, ইতা তাইন হুনবা। 15 আমরা
েযবলা জািন, আমরা েযতা মািগ ইতা তাইন হুনইন, েত এওখানও
জািন, তান দরবােরা আমরা েযতা মািগিছ, ইতা িনিচ্চত পাইিলিছ।
16 েকউ যু িদ কুনু মু িমন ভাইের অলা এক গুনা করাত েদেখ, েয
গুনা মউতর পিথ নায়, েত েহ আরজ করেল আল্লায় হউ ভাইের
েহফাজত করবা। আিম ইেনা অউ লাখান গুনার কথা কইরাম, েযরার
গুনা মউতর পিথ নায়। অইেল মেনা রািখও, মউতর পিথ গুনাও আেছ,
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ইলা গুনার েবয়াপাের আরজ করার লািগ আিম কইরাম না। 17 আসেল
হকল জাতর নাফরমািনউ গুনা, অইেল হকল গুনা েতা মউতর পিথ
নায়।
18 আমরা জািন, আল্লার নুর থািক েয বন্দা অকলর জনম অইেছ,
এরা গুনার কােমা বিন্দ রয় না। বরং আল্লার নুের জনম লওয়া হউ
খাছ মায়ার জেন তারার জানর েহফাজত করইন, ইবিলেছ তারাের
কবজা করেতা পাের না। 19 আর আমরা েতা জািন, খািল আমরাউ
অইলাম আল্লার মানুষ, বাদ-বািক আস্তা জগতউ ইবিলছর পাওর তেল।
20 আমরা এওখানও জািন, আল্লার খাছ মায়ার জন আইয়া হাির
আমরাের অউ আখল িদছইন, যােত হক আল্লাের আমরা িচিন। েত
হক আল্লার লেগ আমরার িমলন অইেছ, মািন তান খাছ মায়ার জন
ইছা আল-মসীর লেগ আমরার িমলন অইেছ। তাইনউ েতা হক আল্লা,
তাইনউ আেখির িজেন্দিগ।
21 ও ছাবাল অকল, হকল নমু নার মু ির্তপুজা থািক বািচয়া রও।
আিমন॥
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