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1 ৩ যাহন ১:১৫

যাহেনর
ততৃীয় প র

১ ১আমার ি রয় ব ু গােয়রেক, যােক আিম সে য ভালবািস, তার রিত এই রাচীেনর প র।
২ ি রয় ব ু, আিম জািন তিুম আি কভােব ভাল আছ; আর তাই আিম রাথনা কির যন তামার সবিকছ ু ভালভােব

চেল এবং তিুম সু থাক। ৩আিম খবু খশুী হলাম, কারণ আমােদর ভাইেদর মে য কেয়কজন এেস, তিুম য স য ধের রেয়ছ
ও য স য পেথ চেলছ স িবষেয় জানাল। ৪আমার স ানরা য সে যর পেথ চলেছ, এই খবর েন আমার য আন হয়,
এর থেক বশী আন আমার আর িকছেুত হয় না।

৫ ি রয় ব ু, আমােদর ভাইেদর, এমন িক যারা অপিরিচত, তােদর সকলেক তিুম য সাহা য কের থাক এ অিত উ ম।
৬ তাঁেদর রিত তামার ভালবাসার কথা তাঁরা এখানকার ম লীর সকলেক বেলেছন। তাঁেদর যা রা পেথ সাহা য করেল
তিুম ভােলাই করেব। এমনভােব সাহা য কেরা যন ঈ বর খশুী হন, ৭কারণ তাঁরা রীে র পিরচযার উে ে যই যা রা
কেরেছন; আর তাঁরা এর জ য যাঁরা রী িব বাসী নয় তােদর কাছ থেক িকছইু রহণ কেরন না। ৮ তাই এই ধরেণর লাকেদর
সাহা য করেত আমরা বা য, যন আমরা সে যর পে সহকমী েপ কাজ কির।

৯আিম ম লীেক িচিঠ িলখলাম; িক সই িদয়ি রিফ, য তােদর নতা হেত চায়, স আমােদর কথা রা য কের না। ১০এই
কারেণ আিম ওখােন গেল স িক করেছ তা রকাশ করব। স আমােদর িব ে িম যাভােব ম কথা বেল, িক এেতও স
খশুী নয়। এছাডা় ভাইেদর স বাগত জানােত অ বীকার কের। এমনিক যারা সই ভাইেদর সাহা য করেত চায়, িদয়ি রিফ
তােদর সাহা য করেত দয় না, বরং তােদর ম লী থেক বাইের বার কের দয়।

১১ ি রয় ব ু, যা িকছ ুম তার অনকুরণ কেরা না, িক যা িকছ ুভাল তার অনকুরণ কেরা। য ভাল কাজ কের স ঈ বেরর
লাক, য ম কাজ কের স ঈ বরেক দেখ িন।
১২ সকেলই দীমীি রেয়র উ রশংসা কের, এমনিক স যও তার সা ী, আমরাও সই একই কথা বলব। তিুম জান য

আমরা যা বিল তা স য।
১৩ তামােক লখবার অেনক কথাই আমার িছল; িক কািল কলেম তা িলখেত ই া কের না। ১৪আশা কির িশি রই

তামােক দখব, তখন আমরা সামনা-সামিন কথাবাতা বলব। ১৫ তামার শাি হা । তামার সব ব ুরা তামায় েভ া
জানাে । আমােদর ব ুেদর রে যকেক েভ া জািনও।
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