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২ েযাহনঃ পত্রং
১ েহ অিভৰুিচেত কুিৰেয, ৎৱাং তৱ পুত্রাংশ্চ প্রিত প্রাচীেনাঽহং

পত্রং িলখািম|
২ সতয্মতাদ্ যুষ্মাসু মম েপ্রমািস্ত েকৱলং মম নিহ িকন্তু

সতয্মতজ্ঞানাং সৱ্র্েৱষােমৱ| যতঃ সতয্মতম্ অস্মাসু িতষ্ঠতয্নন্তকালং
যাৱচ্চাস্মাসু স্থাসয্িত|

৩ িপতুৰীশ্ৱৰাৎ তৎিপতুঃ পুত্রাৎ প্রেভা যীর্শুখ্রীষ্টাচ্চ প্রােপয্া ঽনুগ্রহঃ
কৃপা শািন্তশ্চ সতয্তােপ্রমভয্াং সাদ্ধর্ ং যুষ্মান্ অিধিতষ্ঠতু|

৪ ৱযং িপতৃেতা যাম্ আজ্ঞাং প্রাপ্তৱন্তস্তদনুসােৰণ তৱ েকিচদ্
আত্মজাঃ সতয্মতম্ আচৰেন্তয্তসয্ প্রমাণং প্রাপয্াহং ভৃশম্
আনিন্দতৱান্|

৫ সাম্প্রতঞ্চ েহ কুিৰেয, নৱীনাং কািঞ্চদ্ আজ্ঞাং ন িলখন্নহম্
আিদেতা লব্ধাম্ আজ্ঞাং িলখন্ ৎৱাম্ ইদং িৱনেয যদ্ অস্মািভঃ
পৰস্পৰং েপ্রম কত্তর্ ৱয্ং|

৬ অপৰং েপ্রৈমেতন প্রকাশেত যদ্ ৱযং তসয্াজ্ঞা আচেৰম|
আিদেতা যুষ্মািভ যর্া শ্রুতা েসযম্ আজ্ঞা সা চ যুষ্মািভৰাচিৰতৱয্া|

৭ যেতা বহৱঃ প্রৱঞ্চকা জগৎ প্রিৱশয্ যীশুখ্রীেষ্টা নৰাৱতােৰা
ভূৎৱাগত এতৎ নাঙ্গীকুৱ্র্ৱিন্ত স এৱ প্রৱঞ্চকঃ খ্রীষ্টািৰশ্চািস্ত|

৮ অস্মাকং শ্রেমা যৎ পণ্ডশ্রেমা ন ভেৱৎ িকন্তু সমূ্পণর্ং
েৱতনমস্মািভ লর্েভয্ত তদথর্ং স্ৱানিধ সাৱধানা ভৱতঃ|

৯ যঃ কিশ্চদ্ িৱপথগামী ভূৎৱা খ্রীষ্টসয্ িশক্ষাযাং ন িতষ্ঠিত স ঈশ্ৱৰং
ন ধাৰযিত খ্রীষ্টসয্ িশজ্ঞাযাং যিস্তষ্ঠিত স িপতৰং পুত্রঞ্চ ধাৰযিত|

১০ যঃ কিশ্চদ্ যুষ্মৎসিন্নিধমাগচ্ছন্ িশক্ষােমনাং নানযিত স যুষ্মািভঃ
স্ৱেৱশ্মিন ন গৃহয্তাং তৱ মঙ্গলং ভূযািদিত ৱাগিপ তৈস্ম ন কথয্তাং|

১১ যতস্তৱ মঙ্গলং ভূযািদিত ৱাচং যঃ কিশ্চৎ তৈস্ম কথযিত স তসয্
দুষ্কম্মর্ণাম্ অংশী ভৱিত|
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১২ যুষ্মান্ প্রিত মযা বহূিন েলিখতৱয্ািন িকন্তু পত্রমসীভয্াং তৎ
কতু্তর্ ং েনচ্ছািম, যেতা ঽস্মাকম্ আনেন্দা যথা সমূ্পেণর্া ভিৱষয্িত
তথা যুষ্মৎসমীপমুপস্থাযাহং সমু্মখীভূয যুষ্মািভঃ সম্ভািষষয্ ইিত প্রতয্াশা
মমােস্ত|

১৩ তৱািভৰুিচতাযা ভিগনয্া বালকাস্ত্ৱাং নমস্কাৰং জ্ঞাপযিন্ত|
আেমন্|
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