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যাহেনর
রথম প র
১ প ৃিথবীর

থেকই যা বতমান তমন একিট িবষয় এখন তামােদর কােছ বলিছ: আমরা তা েনিছ, তা বচে দেখিছ,
শ কেরিছ। আমরা সই বাে যর িবষয় বলিছ যা
জীবনদায়ী। ২ সই জীবন আমােদর কােছ রকািশত হেয়িছল, আমরা তা দেখিছ, আর তার িবষেয় সা ্য িদেত পাির। এখন
তামােদর কােছ সই জীবেনর কথা বলিছ; এ হল অন জীবন যা িপতা ঈ বেরর কােছ িছল। ঈ বর আমােদর কােছ সই
জীবন তুেল ধরেলন। ৩ আমরা যা দেখিছ ও েনিছ স িবষেয়ই এখন তামােদর কােছ বলিছ কারণ আমােদর ই া তামরাও
আমােদর সহভাগী হও। আমােদর এই সহভাগীতা ঈ বর িপতা ও তাঁর পু র যী রীে র সে । ৪ আমােদর আন যন
পিরপূণ হেয় ওেঠ সই জ য আমরা তামােদর এসব িলখিছ।

১ তা মেনােযাগ সহকাের িনরী ণ কেরিছ; আর িনেজেদর হাত িদেয় তা

ঈ বর আমােদর পাপ মা কেরন
৫ এই

সই বাতা যা আমরা রীে র কাছ থেক েনিছ এবং তামােদর কােছ ঘাষণা করিছ—ঈ বর যািত; ঈ বেরর
মে য কান অ কার নই। ৬ তাই আমরা যিদ বিল য ঈ বেরর সে আমােদর সহভাগীতা আেছ, িক যিদ অ কাের
জীবনযাপন করেত থািক, তাহেল িম যা বলিছ ও সে যর অনুসারী হি না। ৭ ঈ বর যািতেত আেছন, আমরা যিদ সই
রকম যািতেত বাস কির, তেব বলা যায় আমােদর পর েরর মে য সহভাগীতা আেছ। ঈ বেরর পু র যী র র আমােদর
সম পাপ থেক িচ কের।
৮ আমরা যিদ বিল য আমােদর কান পাপ নই, তাহেল আমরা িনেজেদরই ঠকাই এবং তাঁর স য আমােদর মে য নই।
৯ আমরা যিদ িনেজেদর পাপ বীকার কির, িব ব ও ধািমক ঈ বর আমােদর সম পাপ মা করেবন ও সকল অধািমকতা
থেক আমােদর
করেবন। ১০ আর যিদ বিল, আমরা পাপ কিরিন, তেব আমরা ঈ বরেক িম যাবাদী রিতপ কির এবং
তাঁর বাতা আমােদর অ ের নই।
যী আমােদর সহায়
১ আমার ি

রয় স ানরা, আিম তামােদর একথা িলখিছ যােত তামরা পাপ না কর। িক কউ যিদ পাপ কের ফেল, তেব
কথা বলার একজন আেছন, িতিন সই ধািমক যি , যী রী । ২ িতিনই সই রায়ি
বিল িল, যার ফেল আমােদর সব পাপ দূর হয়। কবল আমােদর সব পাপ নয়, জগেতর সম মানুেষরও পাপ দূর হয়।
৩ যিদ আমরা ঈ বেরর আেদশ পালন কির, তেবই বুঝেত পারব য আমরা তাঁেক জািন। ৪ কউ যিদ বেল য, “আিম
ঈ বরেক জািন,” অথচ ঈ বেরর আেদশ পালন না কের তেব স িম যাবাদী, আর তাঁর স য তার অ ের নই। ৫ িক য
তাঁর িশ া পালন কের, ঈ বেরর ভালবাসা সি য তার মে য পূণতা লাভ কেরেছ। এইভােব আমরা সুিনি ত হেত পাির য
আমরা তাঁর মে যই অব ান করিছ। ৬ কউ যিদ বেল য আিম ঈ বের আিছ তাহেল তােক অব যই তাঁর মেতা জীবনযাপন
করেত হেব।

২ িপতার কােছ আমােদর পে

রিতেবশীেক ভালবােসা
৭ি

রয় ব ুরা, আিম তামােদর কােছ কান নতুন আেদশ িলখিছ না, এ এমন এক পুরােনা আেদশ, যা তামরা আিদ থেকই
পেয়ছ। তামরা য বাতা েনছ তা হল পুরােনা আেদশ। ৮ িক আিম এই পুরােনা আেদশই তামােদর কােছ এক নতুন
আেদশ েপ িলখিছ। এই আেদশ স য এবং এর স যতা তামরা যী রীে ও তামােদর জীবেন দেখছ, কারণ অ কার
কেট যাে আর রকৃত যািত ইিতমে যই উ বল।
৯ য বেল আিম
যািতেত আিছ িক তার িনেজর ভাইেক ঘ ৃণা কের, স এখনও অ কােরই আেছ। ১০ য তার ভাইেক
ভালবােস, স যািতেত রেয়েছ। তার জীবেন এমন িকছইু নই যা তােক পাপী কের। ১১ িক য তার ভাইেক ঘ ৃণা কের স
এখনও অ কােরই আেছ। স অ কােরই বাস কের আর জােন না স কাথায় চেলেছ, কারণ অ কার তােক অ কের িদেয়েছ।
১২ ি রয় স ানগণ, আিম তামােদর িলখিছ,
কারণ রীে র মা যেম তামােদর পাপ মা করা হেয়েছ।
১৩ িপতারা, আিম তামােদর িলখিছ,
কারণ িযিন
থেক আেছন তামরা তাঁেক জান।
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যুবকরা, আিম তামােদর িলখিছ,
কারণ তামরা সই পাপা ার ওপর জয়লাভ কেরছ।
১৪ িশ রা, আিম তামােদর িলখিছ,
কারণ িযিন
থেক আেছন তামরা তাঁেক জান।
যুবকরা, আিম তামােদর িলখিছ,
কারণ তামরা শি শালী।
ঈ বেরর বাতা তামােদর অ ের আেছ;
আর তামরা সই পাপা ার ওপর জয়লাভ কেরছ।
১৫ তামরা কউ এই সংসার বা এই সংসােরর কান িকছ ভালেবেসা না। কউ যিদ এই সংসারটােক ভালবােস তেব িপতা
ু
ঈ বেরর ভালবাসা তার অ ের নই। ১৬ কারণ এই সংসাের যা িকছ ু আেছ, যা আমােদর পাপ রকৃিত পেত ই া কের, যা
আমােদর চ ু পেত ই া কের, আর প ৃিথবীর যা িকছেত
ু লােক গব কের স সবিকছইু িপতা ঈ বেরর কাছ থেক আেস না,
আেস জগত থেক। ১৭ এই সংসার ও তাঁর অিভলাষ সব িবলীন হেত চেলেছ, িক য ঈ বেরর ই া পালন কের স িচরজীিব
হেব।
রী ািরর অনুসরণ কেরা না
১৮ ি

রয় স ানরা, জগেতর শষ সময় ঘিনেয় এেসেছ। আর তামরা েনছ য রী ািররা আসেছ। এখনই সই রী ািররা
এেস গেছ, এর ফেলই আমরা বুঝেত পারিছ য এই শষ সময়। ১৯ সই রী ািররা আমােদর দেলর মে যই িছল। তারা
আমােদর ম য থেক বাইের চেল গেছ। বা েব তারা কান িদনই আমােদর লাক িছল না, কারণ তারা যিদ আমােদর দেলর
লাক হত, তেব আমােদর সে ই থাকত। তারা আমােদর ছেড় চেল গল; এর বারাই রমাণ হল য তারা কউই আেদৗ
আমােদর নয়।
২০ তামরা সই পিব রতেমর ( রীে র) কােছ অিভিষ হেয়ছ, তাই তামরা সকেল স য িক তা জান। তেব তামােদর
কােছ কন আিম িলিখ? ২১ এটা বলার জ য আিম িলখিছ না য তামরা স য জান না। আিম তামােদর িলখিছ কারণ তামরা
স য জান; আর এও জান য স য থেক কখনও কান িম যার উৎপি হেত পাের না।
২২ তেব সই িম যাবাদী ক? স-ই, য যি বেল য যী ই সই রী নন, স-ই রীে র শ
, য বেল যী সই
রী নয়, সই যি িপতােক িব বাস কের না, িব বাস কের না তাঁর পু র রী েক। ২৩ য পু রেক অ বীকার কের, স
িপতা ঈ বরেকও পায় না। িক য পু রেক রহণ কের, স িপতা ঈ বরেকও পেয়েছ।
২৪
থেক তামরা যা েন আসছ, সই সব িবষয় অব যই তামােদর অ ের রেখা।
থেক তামরা যা েনছ তা
যিদ তামােদর অ ের থােক তেব তামরা িপতা ঈ বর ও তাঁর পুে রর সাহচেয্য থাকেব। ২৫ আর ঈ বর এটাই আমােদর
দেবন বেল রিত িত িদেয়েছন, তা হল অন জীবন।
২৬ যারা তামােদর ভুল পেথ িনেয় যেত চায় তােদর িবষেয় তামােদর এইসব কথা িলখলাম। ২৭ রী তামােদর এক
িবেশষ বরদান িদেয়েছন এবং তা তামােদর মে য রেয়েছ। তাই তামােদর অ য কােরার িশ ার দরকার নই। য বরদান
তামরা পেয়ছ তা তামােদর সব িবষেয় িশ া দয়। এ বরদান স য, এর মে য িম যার লশমা র নই। তাই এই বরদান
যমন িশ া িদেয়েছ, সইমত তামরা রীে থাক।
২৮ এখন আমার েহর স ানরা, রীে েত থাক। তা করেল রী যখন রকািশত হেবন তখন আমােদর আর ভেয়র িকছ
ু
থাকেব না। িতিন এেল তাঁর সামেন দাঁডা় েত ভয় বা ল া পেত হেব না। ২৯ যিদ তামরা জান য রী ধািমক তাহেল তামরা
এও জান য যারা ধমাচরণ কাজ কের তারা ঈ বেরর স ান।
আমরা ঈ বেরর স ান
১

ভেব দখ, িপতা ঈ বর আমােদর কত ভােলাই না বেসেছন যােত আমরা ঈ বেরর স ান বেল অিভিহত হই; বা িবক
২ ি রয়
ব ুরা, এখন তা আমরা ঈ বেরর স ান, আর ভিব যেত আমরা আেরা িক হব তা এখনও আমােদর কােছ রকাশ করা হয়
িন। িক আমরা জািন য যখন রী পুনরায় আসেবন তখন আমরা তাঁর সম প হব, কারণ িতিন যমন আেছন, তাঁেক তমিন
দখেত পাব। ৩ রী
আর তাঁর ওপের য সম লাক এই আশা রােখ, তারা রীে র মত িনেজেদর
কের।
৪ য কউ পাপ কের, স িবিধ- যব া ল ন কের, আর যব া ল ন করাই পাপ। ৫ তামরা জান, মানুেষর পাপ তুেল
নবার জ যই রী রকািশত হেলন; আর রীে র িনেজর কান পাপ নই। ৬ য কউ রীে থােক, স পােপর জীবন-যাপন

৩ আমরা তাই। জগেতর লাক আমােদর চেন না য আমরা ঈ বেরর স ান, কারণ তারা ঈ বরেক জােন না।
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কের না। কউ যিদ পােপ জীবন-যাপন কের তেব স রী েক কখনও রকৃতভােব উপলি কের িন, এমন িক তাঁেক জােনও
িন।
৭ ি রয় স ানরা, সতক থেকা। কউ যন তামােদর িবপেথ না িনেয় যায়। য কউ যথাথ কাজ কের স নীিতপরায়ণ,
িঠক যমন রী নীিতপরায়ণ। ৮ িদয়াবল সই
থেকই পাপ কের চেলেছ। য যি পাপ কেরই চেল স িদয়াবেলর।
িদয়াবেলর কাজেক বংস করার জ যই ঈ বেরর পু র রকািশত হেয়িছেলন।
৯ য কউ ঈ বেরর স ান হয়, স রমাগত পাপ করেত পাের না, কারণ নরজীবনদায়ী ঈ বেরর শি
সই যি র
মে য থােক। স ঈ বেরর স ােন পিরণত হেয়েছ; তাই স পােপ জীবন কাটােত পাের না। ১০ এভােবই আমরা দখেত পাির
কারা ঈ বেরর স ান আর কারাই বা িদয়াবেলর স ান। যারা সৎকম কের না তারা ঈ বেরর স ান নয়, আর য তার ভাইেক
ভালবােস না স ঈ বেরর স ান নয়।
পর রেক ভালবাসেত হেব
১১

তামরা
থেক এই বাতা েন আসছ, য আমােদর পর রেক ভালবাসা উিচত। ১২ তামরা কিয়েনর *মেতা হেয়া
না। কিয়ন িদয়াবেলর িছল এবং তার ভাই হবলেক হ যা কেরিছল। িকেসর জ য স তার ভাইেক হ যা কেরিছল? কারণ
কিয়েনর কাজ িল িছল ম ; িক তার ভাইেয়র কাজ িছল ভাল।
১৩ ভাইরা, এই জগত যিদ তামােদর ঘ ৃণা কের তেব তােত আ য হেয়া না। ১৪ আমরা জািন য আমরা ম ৃতু্য থেক জীবেন
উ ীণ হেয় গিছ। আমরা এটা জািন কারণ আমরা আমােদর ভাইেদর ও বানেদর ভালবািস। য কউ ভালবােস না স ম ৃতু্যর
মে যই থােক। ১৫ য কউ তার ভাইেক ঘ ৃণা কের স তা একজন খুনী; আর তামরা জান কান খুনী অন জীবেনর অিধকারী
হয় না।
১৬ িতিন আমােদর জ য িনেজর রাণ িদেলন, এর থেকই আমরা জানেত পাির রকৃত ভালবাসা িক। সইজ য আমােদরও
আমােদর ভাই বানেদর জ য রাণ দওয়া উিচত। ১৭ যার পািথব স দ রেয়েছ, স যিদ তার কান ভাইেক অভােব পডে় ত
দেখ তােক সাহা য না কের, তেব িক কের বলা যেত পাের য তার মে য ঐ বিরক ভালবাসা আেছ? ১৮ েহর স ানরা,
কবল মুেখ ভালবাসা না দিখেয়, এেসা, আমরা কােজর ম য িদেয় তােদর সি যকােরর ভালবািস।
১৯–২০ এর বারা আমরা জানব য আমরা সে যর। আমােদর অ র যিদ আমােদর দাষী কের, তবুও ঈ বেরর সামেন
আমােদর িবেবক িব ব থাকেব। কারণ আমােদর িবেবেকর থেক ঈ বর মহান, ঈ বর তা সবই জােনন।
২১ ি রয় ব ুরা, যিদ আমােদর িবেবক িল আমােদর দােষর অনুভিূ ত না দয় তেব ঈ বেরর সামেন আমরা িনভেয় দাঁডা় েত
পারব। ২২ আর ঈ বেরর কাছ থেক যা িকছ ু চাই না কন তা আমরা পাব, কারণ আমরা যা তাঁর সে াষজনক তাই করিছ। ২৩ তাঁর
আেদশ হল আমরা যন তাঁর পু র যী রীে র নােম িব বাস কির ও পর রেক ভালবািস। ২৪ য ঈ বেরর আেদশ িল মা য
কের স ঈ বের থােক; আর ঈ বর তার অ ের থােকন। ঈ বর য আমােদর অ ের আেছন তা আমরা িক কের জানব? য
আ ােক ঈ বর িদেয়েছন, সই আ াই আমােদর বলেছ য ঈ বর আমােদর মে য আেছন।
ভ িশ কেদর িবষেয় যাহেনর সতকবাণী
১ি

রয় ব ুরা, সংসাের অেনক ভ ভাববাদী দখা িদেয়েছ, তাই তামরা সব আ ােক িব বাস কেরা না। িক সই সব
২ এইভােব তামরা ঈ বেরর আ ােক িচনেত পারেব।
য কান আ া যী রী য র মাংেসর দহ ধারণ কের এেসেছন বেল বীকার কের, স ঈ বেরর কাছ থেক এেসেছ।
৩ িক য আ া, যী েক বীকার কের না, স ঈ বেরর কাছ থেক আেস িন। এ সই রী ািরর আ া, রীে র শ
য
আসেছ তা তামরা েনছ, আর এখন স তা সংসাের এেসই গেছ।
৪ আমার েহর স ানগণ, তামরা ঈ বেরর লাক, তাই তামরা ওেদর ওপর জয়ী হেয়ছ; কারণ তামােদর মে য িযিন
(ঈ বর) বাস কেরন িতিন জগেতর মে য বাসকারী িদয়াবেলর থেক অেনক মহান। ৫ এই ভ িশ করা হল জগেতর, তাই
তারা যা বেল তা সব জাগিতক কথাবাতা, আর জগত তােদর কথা শােন। ৬ িক আমরা ঈ বেরর লাক, ঈ বরেক য জােন
স আমােদর কথা শােন, য ঈ বেরর লাক নয় স আমােদর কথা শােন না। এইভােবই আমরা সে যর আ ােক ও ছলনার
আ ােক িচনেত পাির।

৪ আ ােদর যাচাই কের দখ য তারা ঈ বর হেত এেসেছ িকনা।

*৩:১২ কিয়ন কিয়ন আর

আিদ ৪:১-১৬.
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৭ ি রয় ব ুরা, এস আমরা পর রেক ভালবািস, কারণ ঈ বরই ভালবাসার উৎস আর য কউ ভালবাসেত জােন স
ঈ বেরর স ান, স ঈ বরেক জােন। ৮ য ভালবাসেত জােন না, স ঈ বরেক জােন না, কারণ ঈ বর বয়ং হেলন ভালবাসা।
৯ ঈ বর আমােদর রিত তাঁর ভালবাসা এইভােবই দিখেয়েছন, িতিন তাঁর একমা র পু রেক এ জগেত পাঠােলন যন তাঁর
মা যেম আমরা জীবন লাভ কির। ১০ ঈ বেরর রিত আমােদর ভালবাসা নয়, বরং আমােদর রিত ঈ বেরর ভালবাসাই হল
রকৃত ভালবাসা। ঈ বর আমােদর পােপর রায়ি বিল েপ তাঁর পু রেক পািঠেয় আমােদর রিত তাঁর ভালবাসা রকাশ
কেরেছন।
১১ ি রয় ব ুরা, এইভােব ঈ বর আমােদর ভালেবেসেছন, সুতরাং আমরাও অব যই পর রেক ভালবাসব। ১২ ঈ বরেক
কউ কখনও দেখিন। যিদ আমরা পর রেক ভালবািস, তেব ঈ বর আমােদর মে য অব ান কেরন; আর তাঁর ভালবাসা
আমােদর মে য পূণতা লাভ কেরেছ।
১৩ আমরা জািন য িতিন আমােদর মে য আেছন; আর আমরা তাঁর মে য অব ান করিছ। এ িবষয় আমরা জািন, কারণ
ঈ বর তাঁর আ ােক আমােদর দান কেরেছন। ১৪ আমরা দেখিছ িপতা তাঁর পু রেক জগেতর রাণকতা েপ পািঠেয়েছন।
সই বাতাই আমরা লাকেদর কােছ বলিছ। ১৫ কউ যিদ বীকার কের য যী ঈ বেরর পু র, তেব ঈ বর তাঁর অ ের বাস
কেরন, আর স ঈ বেরেত থােক। ১৬ আমােদর জ য ঈ বেরর ভালবাসা আেছ; আমরা তা জািন ও িব বাস কির।
ঈ বরই বয়ং ভালবাসা, আর য কউ ভালবাসায় থােক স ঈ বেরর মে য থােক ও ঈ বর তার মে য থােকন। ১৭ যিদ
আমােদর ে র ভালবাসা এইভােবই পূণতা পায়, তেব শষ িবচােরর িদেন আমরা িনভেয় দাঁডা় েত পারব, কারণ এ জগেত
আমরা রীে রই মেতা। ১৮ যখােন ঈ বেরর ভালবাসা সখােন ভয় থােক না, পিরপূণ ভালবাসা ভয়েক দূর কের দয়, কারণ
় থােক। য ভয় পায় স ভালবাসায় পূণতা লাভ কের িন।
ভেয়র সে শাি র িচ া জিডত
১৯ িতিনই (ঈ বর) আেগ আমােদর ভালেবেসেছন, আর তার ফেল আমরা ভালবাসেত পাির। ২০ যিদ কউ বেল, “ স
ঈ বরেক ভালবােস” অথচ স তার রীে েত কান ভাই ও বানেক ঘ ৃণা কের তেব স িম যাবাদী। য ভাইেক দখেত পাে ,
স যিদ তােক ঘ ৃণা কের তেব যাঁেক স কানও িদন চােখ দেখ িন, সই ঈ বরেক স ভালবাসেত পাের না। ২১ কারণ ঈ বেরর
কাছ থেক আমরা এই আেদশ পেয়িছ, ঈ বরেক য ভালবােস স যন তার িনেজর ভাইেকও ভালবােস।

ঈ বেরর স ান জগতেক জয় করেত পাের
১ যারা

িব বাস কের য যী ই রী , তারা ঈ বেরর স ান। য কউ িপতােক ভালবােস, স তাঁর স ানেদর ভালবােস।
িক কের জানব য আমরা ঈ বেরর স ানেদর ভালবািস? আমরা জািন যেহতু আমরা ঈ বরেক ভালবািস ও
তাঁর সব আেদশ পালন কির। ৩ ঈ বরেক ভালবাসার অথই হে তাঁর আেদশ পালন করা; আর ঈ বেরর আেদশ ভারী বাঝার
মেতা নয়। ৪ কারণ রে যক ঈ বরজাত স ান জগতেক জয় কের। ৫ আমােদর িব বাসই আমােদর জগতজয়ী কেরেছ। ক
জগেতর ওপের িবজয়ী হেত পাের? য িব বাস কের য, যী ই ঈ বেরর পু র।

৫

২ আমরা

ঈ বর তাঁর পুে রর কথা বলেলন
৬ ইিনই

যী রী , িযিন জগেত জল ও রে র ম য িদেয় এেসিছেলন। আ াই বলেছন এই কথা স য, আর সই আ া
বয়ং স য। ৭ যী র িবষেয় িতনজন সা ্য িদে ন। ৮ আ া, জল ও র আর সই িতেনর এক সা ্য।
৯ লােক যখন স য িকছ বেল আমরা তা িব বাস কির, তেব ঈ বেরর দওয়া সা ্য এর থেক কত না মূ যবান। ব ত
ু
ঈ বর বয়ং আমােদর কােছ এই সা ্য িদেয়েছন, িতিন তাঁর িনেজর পুে রর িবষেয় স য জািনেয়েছন। ১০ ঈ বেরর পু রেক
য িব বাস কের ঐ স য তার অ ের থােক। ঈ বেরর কথায় য িব বাস কের না, স তাঁেক িম যাবাদী কেরেছ, কারণ ঈ বর
তাঁর পুে রর িবষেয় য কথা বেলেছন স তােত িব বাস কের িন। ১১ সই সা ্য হে , ঈ বর আমােদর অন জীবন িদেয়েছন
এবং এই জীবন তাঁর পুে র আেছ। ১২ ঈ বেরর পু রেক য পেয়েছ সই স য জীবন পেয়েছ। ঈ বেরর পু রেক য পায়
িন স জীবন পায় িন।
অন জীবন
১৩

তামরা যারা ঈ বেরর পুে রর ওপর িব বাস কেরছ আিম তামােদর কােছ এই কথা িলখিছ যন তামরা জানেত পার
য তামরা অন জীবন পেয়ছ। ১৪ আমরা এিবষেয় সুিনি ত য আমরা যিদ তাঁর ই ানুসাের তাঁর কােছ িকছ ু চাই তেব িতিন
আমােদর রাথনা নেবন; ১৫ আর আমরা যিদ সি য জািন য িতিন আমােদর রাথনা েনেছন তেব জানেত হেব য আমরা
তাঁর কােছ যা চেয়িছ তা পেয় িগেয়িছ।
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১৬ যিদ কউ তার রী ান ভাইেক এমন কান পাপ করেত দেখ যার পিরণিত অন ম ৃতু্য নয়, তেব স তার ভাইেয়র জ য
রাথনা করেব, আর ঈ বর তােক জীবন দান করেবন। যারা অন ম ৃতু্যজনক পাপ কের না, িতিন কবল তােদরই তা দেবন।
ম ৃতু্যজনক পাপ আেছ, আর আিম তামােদর সরকম পাপ যারা কের তােদর জ য রাথনা করেত বলিছ না। ১৭ সম রকম
অধািমকতাই পাপ; িক এমন পাপ আেছ যার ফল অন ম ৃতু্য নয়।
১৮ আমরা জািন, ঈ বেরর স ানরা পােপর জীবনযাপন কের না। ঈ বেরর পু র তােদর র া কেরন †এবং পাপা া তােদর
কানভােব িত করেত পাের না। ১৯ আমরা জািন য আমরা ঈ বেরর লাক; িক সম জগত রেয়েছ পাপা া শি র কবেল।
২০ আমরা জািন য ঈ বেরর পু র এেসেছন, আর িতিন আমােদর সই বাধ বুি িদেয়েছন যার বারা আমরা সই স যময়
ঈ বরেক জানেত পাির। এখন আমরা স য ঈ বের আিছ, কারণ আমরা তাঁর পু র যী রীে েত আিছ। িতিনই স য ঈ বর
ও অন জীবন। ২১ তাই েহর স ানরা, তামরা িম যা দবেদবীর কাছ থেক দূের থেকা।

†৫:১৮

ঈ বেরর … কেরন আ িরক অেথ, “যার ঈ বর থেক জ , তােক ঈ বর িনরাপেদ রােখ।”

