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१ योहनः पतरं्
Ⅰ आिदतो य आसीद् यस्य वाग् अस्मािभरशर्ािव यञ्च वयं

स्वनेतरै् दृर्ष्टवन्तो यञ्च वीिक्षतवन्तः स्वकरैः स्पृष्टवन्तश्च तं
जीवनवादं वयं ज्ञापयामः।

Ⅱ स जीवनस्वरूपः पर्काशत वयञ्च तं दृष्टवन्तस्तमिध
साक्षयं ददम्श्च, यश्च िपतुः सिन्नधावव र्तास्माकं समीपे
पर्काशत च तम् अनन्तजीवनस्वरूपं वयं युष्मान् ज्ञापयामः।

Ⅲ अस्मािभ यर्द् दृष्टं शर्ुतञ्च तदेव युष्मान् ज्ञाप्यते
तेनास्मािभः सहांिशत्वं युष्माकं भिवष्यित। अस्माकञ्च
सहांिशत्वं िपतर्ा तत्पुतरे्ण यीशुखर्ीष्टेन च साद्र्धं भवित।

Ⅳअपरञ्च युष्माकम् आनन्दो यत् सम्पणूो र् भवेद् तदथर्ं वयम्
एतािन िलखामः।

Ⅴ वयं यां वा ार्ं तस्मात् शर्ुत्वा युष्मान् ज्ञापयामः सेयम।्
ईश्वरो ज्योितस्तिस्मन् अन्धकारस्य लेशोऽिप नािस्त।

Ⅵ वयं तेन सहांिशन इित गिदत्वा यद्यन्धाकारे चरामस्तिहर्
सत्याचािरणो न सन्तो ऽनृतवािदनो भवामः।

Ⅶ िकन्तु स यथा ज्योितिष व र्ते तथा वयमिप यिद
ज्योितिष चरामस्तिहर् परस्परं सहभािगनो भवामस्तस्य पुतर्स्य
यीशुखर्ीष्टस्य रुिधरञ्चास्मान् सव्वर्स्मात् पापात् शुद्धयित।

Ⅷ वयं िनष्पापा इित यिद वदामस्तिहर् स्वयमेव स्वान्
वञ्चयामः सत्यमतञ्चास्माकम् अन्तरे न िवद्यते।

Ⅸ यिद स्वपापािन स्वीकुम्मर्हे तिहर् स िवश्वास्यो
याथािथर्कश्चािस्ततस्माद्अस्माकं पापािनक्षिमष्यतेसव्वर्स्माद्
अधम्मार्च्चास्मान् शुद्धियष्यित।

Ⅹ वयम् अकृतपापा इित यिद वदामस्तिहर् तम् अनृतवािदनं
कुम्मर्स्तस्य वाक्यञ्चास्माकम् अन्तरे न िवद्यते।
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Ⅱ
Ⅰ हे िपर्यबालकाः, युष्मािभ यर्त् पापं न िक्रयेत तदथर्ं युष्मान्

पर्त्येतािन मया िलख्यन्ते। यिद तु केनािप पापं िक्रयते तिहर्
िपतुः समीपे ऽस्माकं एकः सहायो ऽथर्तो धािम्मर्को यीशुः
खर्ीष्टो िवद्यते।

Ⅱ स चास्माकं पापानां पर्ायिश्च ं केवलमस्माकं निह िकन्तु
िलिखलसंसारस्य पापानां पर्ायिश्च ं।

Ⅲ वयं तं जानीम इित तदीयाज्ञापालनेनावगच्छामः।
Ⅳ अहं तं जानामीित विदत्वा यस्तस्याज्ञा न पालयित सो

ऽनृतवादी सत्यमतञ्च तस्यान्तरे न िवद्यते।
Ⅴ यः किश्चत् तस्य वाक्यं पालयित तिस्मन् ईश्वरस्य परे्म

सत्यरूपेण िसध्यित वयं तिस्मन् व ार्महे तद् एतेनावगच्छामः।
Ⅵ अहं तिस्मन् ितष्ठामीित यो गदित तस्येदम् उिचतं यत्

खर्ीष्टो यादृग् आचिरतवान् सो ऽिप तादृग् आचरेत।्
Ⅶ हे िपर्यतमाः, युष्मान् पर्त्यहं नतूनामाज्ञां िलखामीित

निह िकन्त्वािदतो युष्मािभ लर्ब्धां पुरातनामाज्ञां िलखािम।
आिदतो युष्मािभ यर्द् वाक्यं शर्ुतं सा पुरातनाज्ञा।

Ⅷ पुनरिप युष्मान् पर्ित नतूनाज्ञा मया िलख्यत एतदिप
तिस्मन् युष्मासु च सत्यं, यतो ऽन्धकारो व्यत्येित सत्या
ज्योितश्चेदानीं पर्काशते;

Ⅸ अहं ज्योितिष व र् इित गिदत्वा यः स्वभर्ातरं दे्विष्ट सो
ऽद्यािप तिमसरे् व र्ते।

Ⅹ स्वभर्ातिर यः पर्ीयते स एव ज्योितिष व र्ते िवघ्नजनकं
िकमिप तिस्मन् न िवद्यते।

Ⅺ िकन्तु स्वभर्ातरं यो दे्विष्ट स ितिमरे व र्ते ितिमरे चरित च
ितिमरेणचतस्यनयने ऽन्धीिक्रयेते तस्मात् क्कयामीितसज्ञातंु
न शक्नोित।

Ⅻ हे िशशवः, ययंू तस्य नाम्ना पापक्षमां पर्ाप्तवन्तस्तस्माद्
अहं युष्मान् पर्ित िलखािम।
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ⅩⅢ हे िपतरः, य आिदतो व र्मानस्तं ययंू जानीथ
तस्माद् युष्मान् पर्ित िलखािम। हे युवानः ययंू पापत्मानं
िजतवन्तस्तस्माद् युष्मान् पर्ित िलखािम। हे बालकाः, ययंू
िपतरं जानीथ तस्मादहं युष्मान् पर्ित िलिखतवान।्

ⅩⅣ हे िपतरः, आिदतो यो व र्मानस्तं ययंू जानीथ तस्माद्
युष्मान् पर्ित िलिखतवान।् हे युवानः, ययंू बलवन्त आध्वे,
ईश्वरस्य वाक्यञ्च युष्मदन्तरे वतर्ते पापात्मा च युष्मािभः
परािजग्ये तस्माद् युष्मान् पर्ित िलिखतवान।्

ⅩⅤ ययंू संसारे संसारस्थिवषयेषु च मा पर्ीयध्वं यः संसारे
पर्ीयते तस्यान्तरे िपतुः परे्म न ितष्ठित।

ⅩⅥ यतः संसारे यद्यत् िस्थतम् अथर्तः
शारीिरकभावस्यािभलाषो दशर्नेिन्दर्यस्यािभलाषो जीवनस्य
गव्वर्श्च सव्वर्मेतत् िपतृतो न जायते िकन्तु संसारदेव।

ⅩⅦ संसारस्तदीयािभलाषश्च व्यत्येित िकन्तु य ईश्वरस्येष्टं
करोित सो ऽनन्तकालं यावत् ितष्ठित।

ⅩⅧ हे बालकाः, शेषकालोऽयं, अपरं
खर्ीष्टािरणोपस्थाव्यिमित युष्मािभ यर्था शर्ुतं तथा बहवः
खर्ीष्टारयउपिस्थतास्तस्मादयं शेषकालोऽस्तीितवयंजानीमः।

ⅩⅨ ते ऽस्मन्मध्यान् िनगर्तवन्तः िकन्त्वस्मदीया नासन्
यद्यस्मदीया अभिवष्यन् तह्र्यस्मत्सङ्गे ऽस्थास्यन,् िकन्तु सव्व
ऽस्मदीया न सन्त्येतस्य पर्काशआवश्यकआसीत।्

ⅩⅩ यः पिवतर्स्तस्माद् ययूम् अिभषेकं पर्ाप्तवन्तस्तेन
सव्वार्िण जानीथ।

ⅩⅪ ययंू सत्यमतं न जानीथ तत्कारणाद् अहं युष्मान् पर्ित
िलिखतवान् तन्निह िकन्तु ययंू तत् जानीथ सत्यमताच्च
िकमप्यनृतवाक्यं नोत्पद्यते तत्कारणादेव।
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ⅩⅫ यीशुरिभिषक्तस्तर्ातेित यो नाङ्गीकरोित तं िवना को
ऽपरो ऽनृतवादी भवेत?् स एव खर्ीष्टािर यर्ः िपतरं पुतर्ञ्च
नाङ्गीकरोित।

ⅩⅩⅢयः किश्चत् पुतरं् नाङ्गीकरोित स िपतरमिप न धारयित
यश्च पुतर्मङ्गीकरोित स िपतरमिप धारयित।

ⅩⅩⅣ आिदतो युष्मािभ यर्त् शर्ुतं तद् युष्मासु ितष्ठतु,
आिदतः शर्ुतं वाक्यं यिद युष्मासु ितष्ठित, तिहर् ययूमिप पुतरे्
िपतिर च स्थास्यथ।

ⅩⅩⅤ स च पर्ितज्ञयास्मभ्यं यत् पर्ितज्ञातवान् तद्
अनन्तजीवनं।

ⅩⅩⅥ ये जना युष्मान् भर्ामयिन्त तानध्यहम् इदं िलिखतवान।्
ⅩⅩⅦअपरं ययंू तस्माद् यम् अिभषेकं पर्ाप्तवन्तः स युष्मासु

ितष्ठित ततः कोऽिप यद् युष्मान् िशक्षयेत् तद् अनावश्यकं,
स चािभषेको युष्मान् सव्वार्िण िशक्षयित सत्यश्च भवित न
चातथ्यः, अतः स युष्मान् यद्वद् अिशक्षयत् तद्वत् ततर्
स्थास्यथ।

ⅩⅩⅧअतएव हे िपर्यबालका ययंू ततर् ितष्ठत, तथा सित
स यदा पर्कािशष्यते तदा वयं पर्ितभािन्वता भिवष्यामः,
तस्यागमनसमये च तस्य साक्षान्न तर्िपष्यामहे।

ⅩⅩⅨस धािम्मर्को ऽस्तीित यिद ययंू जानीथ तिहर् यः किश्चद्
धम्मार्चारं करोित स तस्मात् जात इत्यिप जानीत।

Ⅲ
Ⅰ पश्यत वयम् ईश्वरस्य सन्ताना इित नाम्नाख्यामहे, एतेन

िपतास्मभ्यं कीदृक् महापरे्म पर्द वान,् िकन्तु संसारस्तं
नाजानात् तत्कारणादस्मान् अिप न जानाित।

Ⅱ हे िपर्यतमाः, इदानीं वयम् ईश्वरस्य सन्ताना आस्महे
पश्चात् िकं भिवष्यामस्तद् अद्याप्यपर्कािशतं िकन्तु पर्काशं
गते वयं तस्य सदृशा भिवष्यािम इित जानीमः, यतः स यादृशो
ऽिस्त तादृशो ऽस्मािभदर्िशर्ष्यते।
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Ⅲ तिस्मन् एषा पर्त्याशा यस्य कस्यिचद् भवित स स्वं तथा
पिवतरं् करोित यथा स पिवतर्ो ऽिस्त।

Ⅳयःकिश्चत् पापम्आचरितस व्यवस्थालङ्घनंकरोितयतः
पापमेव व्यवस्थालङ्घनं।

Ⅴअपरं सो ऽस्माकं पापान्यपह ु र्ं पर्ाकाशतैतद् ययंू जानीथ,
पापञ्च तिस्मन् न िवद्यते।

Ⅵ यः किश्चत् तिस्मन् ितष्ठित स पापाचारं न करोित यः
किश्चत् पापाचारं करोित स तं न दृष्टवान् न वावगतवान।्

Ⅶ हे िपर्यबालकाः, किश्चद् युष्माकं भर्मं न जनयेत,् यः
किश्चद् धम्मार्चारं करोित स तादृग् धािम्मर्को भवित यादृक् स
धािम्मको ऽिस्त।

Ⅷ यः पापाचारं करोित स शयतानात् जातो यतः शयतान
आिदतः पापाचारी शयतानस्यकम्मर्णां लोपाथर्मेवेश्वरस्य पुतर्ः
पर्ाकाशत।

Ⅸयः किश्चद् ईश्वरात् जातः स पापाचारं न करोित यतस्तस्य
वीय्यर्ं तिस्मन् ितष्ठित पापाचारं क ु र्ञ्च न शक्नोित यतः स
ईश्वरात् जातः।

Ⅹ इत्यनेनेश्वरस्य सन्तानाः शयतानस्य च सन्ताना व्यक्ता
भविन्त। यः किश्चद् धम्मार्चारं न करोित स ईश्वरात् जातो निह
यश्च स्वभर्ातिर न पर्ीयते सो ऽपीश्वरात् जातो निह।

Ⅺ यतस्तस्य य आदेश आिदतो युष्मािभः शर्ुतः स एष एव
यद् अस्मािभः परस्परं परे्म क र्व्यं।

Ⅻ पापात्मतो जातो यः कािबल् स्वभर्ातरं हतवान्
तत्सदृशैरस्मािभ नर् भिवतव्यं। स कस्मात् कारणात् तं हतवान?्
तस्य कम्मार्िण दुष्टािन तदभ्र्ातुश्च कम्मार्िण धम्मार्ण्यासन् इित
कारणात।्

ⅩⅢ हे मम भर्ातरः, संसारो यिद युष्मान् दे्विष्ट तिहर् तद्
आश्चय्यर्ं न मन्यध्वं।
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ⅩⅣ वयं मृत्युम् उ ीय्यर् जीवनं पर्ाप्तवन्तस्तद् भर्ातृषु
परे्मकरणात् जानीमः। भर्ातिर यो न पर्ीयते स मृत्यौ ितष्ठित।

ⅩⅤयः किश्चत् स्वभर्ातरं दे्विष्ट सं नरघाती िकञ्चानन्तजीवनं
नरघाितनः कस्याप्यन्तरे नावितष्ठते तद् ययंू जानीथ।

ⅩⅥ अस्माकं कृते स स्वपर्ाणांस्त्यक्तवान् इत्यनेन वयं
परे्म्नस्तत्त्वम् अवगताः, अपरं भर्ातृणां कृते ऽस्मािभरिप
पर्ाणास्त्यक्तव्याः।

ⅩⅦसांसािरकजीिवकापर्ाप्तो यो जनः स्वभर्ातरं दीनं दृष्ट्वा
तस्मात् स्वीयदयां रुणदि्ध तस्यान्तर ईश्वरस्य परे्म कथं
ितष्ठेत?्

ⅩⅧ हे मम िपर्यबालकाः, वाक्येन िजह्वया वास्मािभः परे्म
न क र्व्यं िकन्तु काय्यण सत्यतया चैव।

ⅩⅨ एतेन वयं यत् सत्यमतसम्बन्धीयास्तत् जानीमस्तस्य
साक्षात् स्वान्तःकरणािन सान्त्वियतंु शक्षयामश्च।

ⅩⅩ यतो ऽस्मदन्तःकरणं यद्यस्मान् दषूयित तह्र्यस्मदन्तः
करणाद् ईश्वरो महान् सव्वर्ज्ञश्च।

ⅩⅪ हे िपर्यतमाः,अस्मदन्तःकरणं यद्यस्मान् न दषूयित तिहर्
वयम् ईश्वरस्य साक्षात् पर्ितभािन्वता भवामः।

ⅩⅫ यच्च पर्ाथर्यामहे तत् तस्मात् पर्ाप्नुमः, यतो
वयं तस्याज्ञाः पालयामस्तस्य साक्षात् तुिष्टजनकम् आचारं
कुम्मर्श्च।

ⅩⅩⅢ अपरं तस्येयमाज्ञा यद् वयं पुतर्स्य यीशुखर्ीष्टस्य
नािम्न िवश्विसमस्तस्याज्ञानुसारेण च परस्परं परे्म कुम्मर्ः।

ⅩⅩⅣ यश्च तस्याज्ञाः पालयित स तिस्मन् ितष्ठित तिस्मन्
सोऽिप ितष्ठित; स चास्मान् यम् आत्मानं द वान् तस्मात् सो
ऽस्मासु ितष्ठतीित जानीमः।
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Ⅳ
Ⅰ हे िपर्यतमाः, ययंू सव्वष्वात्मसु न िवश्विसत िकन्तु

ते ईश्वरात् जाता न वेत्यात्मनः परीक्षध्वं यतो बहवो
मृषाभिवष्यद्वािदनो जगन्मध्यम् आगतवन्तः।

Ⅱ ईश्वरीयो य आत्मा स युष्मािभरनेन पिरचीयतां, यीशुः
खर्ीष्टो नरावतारो भतू्वागत एतद् येन केनिचद् आत्मना
स्वीिक्रयते स ईश्वरीयः।

Ⅲ िकन्तु यीशुः खर्ीष्टो नरावतारो भतू्वागत एतद् येन
केनिचद् आत्मना नाङ्गीिक्रयते स ईश्वरीयो निह िकन्तु
खर्ीष्टारेरात्मा, तेन चागन्तव्यिमित युष्मािभः शर्ुतं, स
चेदानीमिप जगित व र्ते।

Ⅳ हे बालकाः, ययूम् ईश्वरात् जातास्तान् िजतवन्तश्च यतः
संसारािधष्ठानकािरणो ऽिप युष्मदिधष्ठानकारी महान।्

Ⅴ ते संसारात् जातास्ततो हेतोः संसाराद् भाषन्ते संसारश्च
तेषां वाक्यािन गृह्लाित।

Ⅵवयम् ईश्वरात् जाताः, ईश्वरं यो जानाित सोऽस्मद्वाक्यािन
गृह्लाित यश्चेश्वरात् जातो निह सोऽस्मद्वाक्यािन न गृह्लाित;
अनेन वयं सत्यात्मानं भर्ामकात्मानञ्च पिरिचनुमः।

Ⅶ हे िपर्यतमाः, वयं परस्परं परे्म करवाम, यतः परे्म
ईश्वरात् जायते,अपरं यः किश्चत् परे्म करोित स ईश्वरात् जात
ईश्वरं वेि च।

Ⅷ यः परे्म न करोित स ईश्वरं न जानाित यत ईश्वरः
परे्मस्वरूपः।

Ⅸ अस्मास्वीश्वरस्य परे्मैतेन पर्ाकाशत यत्
स्वपुतरे्णास्मभ्यं जीवनदानाथर्म् ईश्वरः स्वीयम् अदि्वतीयं
पुतरं् जगन्मध्यं परे्िषतवान।्

Ⅹ वयं यद् ईश्वरे पर्ीतवन्त इत्यतर् निह िकन्तु स
यदस्मासु पर्ीतवान् अस्मत्पापानां पर्ायिश्च ार्थर्ं स्वपुतरं्
परे्िषतवांश्चेत्यतर् परे्म सिन्तष्ठते।
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Ⅺ हे िपर्यतमाः, अस्मासु यदीश्वरेणैतादृशं परे्म कृतं तिहर्
परस्परं परे्म क ु र्म् अस्माकमप्युिचतं।

Ⅻ ईश्वरः कदाच केनािप न दृष्टः यद्यस्मािभः परस्परं परे्म
िक्रयते तही र्श्वरो ऽस्मन्मध्ये ितष्ठित तस्य परे्म चास्मासु
सेत्स्यते।

ⅩⅢ अस्मभ्यं तेन स्वकीयात्मनोंऽशो द इत्यनेन वयं यत्
तिस्मन् ितष्ठामः स च यद् अस्मासु ितष्ठतीित जानीमः।

ⅩⅣ िपता जगतर्ातारं पुतरं् परे्िषतवान् एतद् वयं दृष्ट्वा
पर्माणयामः।

ⅩⅤ यीशुरीश्वरस्य पुतर् एतद् येनाङ्गीिक्रयते तिस्मन्
ईश्वरिस्तष्ठित स चेश्वरे ितष्ठित।

ⅩⅥ अस्मास्वीश्वरस्य यत् परे्म व र्ते तद् वयं
ज्ञातवन्तस्तिस्मन् िवश्वािसतवन्तश्च। ईश्वरः परे्मस्वरूपः
परे्म्नी यिस्तष्ठित स ईश्वरे ितष्ठित तिस्मंश्चेश्वरिस्तष्ठित।

ⅩⅦ स यादृशो ऽिस्त वयमप्येतिस्मन् जगित तादृशा
भवाम एतस्माद् िवचारिदने ऽस्मािभ यार् पर्ितभा लभ्यते
सास्मत्सम्बन्धीयस्य परे्म्नः िसदि्धः।

ⅩⅧपरे्िम्न भीित नर् व र्ते िकन्तु िसदं्ध परे्म भीितं िनराकरोित
यतो भीितः सयातनािस्त भीतो मानवः परे्िम्न िसद्धो न जातः।

ⅩⅨ अस्मासु स पर्थमं पर्ीतवान् इित कारणाद् वयं तिस्मन्
पर्ीयामहे।

ⅩⅩ ईश्वरे ऽहं पर्ीय इत्युक्त्वा यः किश्चत् स्वभर्ातरं दे्विष्ट
सो ऽनृतवादी। स यं दृष्टवान् तिस्मन् स्वभर्ातिर यिद न पर्ीयते
तिहर् यम् ईश्वरं न दृष्टवान् कथं तिस्मन् परे्म क ु र्ं शक्नुयात?्

ⅩⅪ अत ईश्वरे यः पर्ीयते स स्वीयभर्ातय्यर्िप पर्ीयताम्
इयम् आज्ञा तस्माद् अस्मािभ लर्ब्धा।
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Ⅴ
Ⅰयीशुरिभिषक्तस्तर्ातेितयःकिश्चद् िवश्वािसितसईश्वरात्

जातः;अपरं यः किश्चत् जनियतिर पर्ीयते स तस्मात् जाते जने
ऽिप पर्ीयते।

Ⅱ वयम् ईश्वरस्य सन्तानेषु पर्ीयामहे तद् अनेन जानीमो यद्
ईश्वरे पर्ीयामहे तस्याज्ञाः पालयामश्च।

Ⅲ यत ईश्वरे यत् परे्म तत् तदीयाज्ञापालनेनास्मािभः
पर्काशियतव्यं, तस्याज्ञाश्च कठोरा न भविन्त।

Ⅳ यतो यः किश्चद् ईश्वरात् जातः स संसारं जयित
िकञ्चास्माकं यो िवश्वासः स एवास्माकं संसारजियजयः।

Ⅴ यीशुरीश्वरस्य पुतर् इित यो िवश्विसित तं िवना कोऽपरः
संसारं जयित?

Ⅵ सोऽिभिषक्तस्तर्ाता यीशुस्तोयरुिधराभ्याम् आगतः
केवलं तोयेन निह िकन्तु तोयरुिधराभ्याम,् आत्मा च साक्षी
भवित यतआत्मा सत्यतास्वरूपः।

Ⅶ यतो हेतोः स्वग िपता वादः पिवतर् आत्मा च तर्य इमे
सािक्षणः सिन्त, तर्य इमे चैको भविन्त।

Ⅷतथा पृिथव्याम्आत्मा तोयं रुिधरञ्च तर्ीण्येतािन साक्षयं
ददाित तेषां तर्याणाम् एकत्वं भवित च।

Ⅸ मानवानां साक्षयं यद्यस्मािभ गृर्ह्यते तही र्श्वरस्य साक्षयं
तस्मादिप शरे्ष्ठं यतः स्वपुतर्मधीश्वरेण द ं साक्षयिमदं।

Ⅹ ईश्वरस्य पुतरे् यो िवश्वािसित स िनजान्तरे तत् साक्षयं
धारयित; ईश्वरे यो न िवश्विसित स तम् अनृतवािदनं करोित
यत ईश्वरः स्वपुतर्मिध यत् साक्षयं द वान् तिस्मन् स न
िवश्विसित।

Ⅺ तच्च साक्षयिमदं यद् ईश्वरो ऽस्मभ्यम् अनन्तजीवनं
द वान् तच्च जीवनं तस्य पुतरे् िवद्यते।

Ⅻ यः पुतरं् धारयित स जीवनं धािरयित, ईश्वरस्य पुतरं् यो
न धारयित स जीवनं न धारयित।
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ⅩⅢईश्वरपुतर्स्य नािम्न युष्मान् पर्त्येतािन मया िलिखतािन
तस्यािभपर्ायो ऽयं यद् ययूम् अनन्तजीवनपर्ाप्ता इित
जानीयात तस्येश्वरपुतर्स्य नािम्न िवश्वसेत च।

ⅩⅣतस्यािन्तके ऽस्माकं या पर्ितभा भवित तस्याः कारणिमदं
यद् वयं यिद तस्यािभमतं िकमिप तं याचामहे तिहर् सो ऽस्माकं
वाक्यं शृणोित।

ⅩⅤ स चास्माकं यत् िकञ्चन याचनं शृणोतीित यिद
जानीमस्तिहर् तस्माद् यािचता वरा अस्मािभः पर्ाप्यन्ते तदिप
जानीमः।

ⅩⅥ किश्चद् यिद स्वभर्ातरम् अमृत्युजनकं पापं कुव्वर्न्तं
पश्यित तिहर् स पर्ाथर्नां करोतु तेनेश्वरस्तस्मै जीवनं दास्यित,
अथर्तो मृत्युजनकं पापं येन नाकािरतस्मै। िकन्तु मृत्युजनकम्
एकं पापम्आस्ते तदिध तेन पर्ाथर्ना िक्रयतािमत्यहं न वदािम।

ⅩⅦसव्वर् एवाधम्मर्ः पापं िकन्तु सव्वर्पांप मृत्युजनकं निह।
ⅩⅧ य ईश्वरात् जातः स पापाचारं न करोित िकन्त्वीश्वरात्

जातो जनः स्वं रक्षित तस्मात् स पापात्मा तं न स्पृशतीित वयं
जानीमः।

ⅩⅨ वयम् ईश्वरात् जाताः िकन्तु कृत्स्नः संसारः पापात्मनो
वशं गतो ऽस्तीित जानीमः।

ⅩⅩ अपरम् ईश्वरस्य पुतर् आगतवान् वयञ्च यया तस्य
सत्यमयस्य ज्ञानं पर्ाप्नुयामस्तादृशीं िधयम् अस्मभ्यं
द वान् इित जानीमस्तिस्मन् सत्यमये ऽथर्तस्तस्य
पुतरे् यीशुखर्ीष्टे ितष्ठामश्च; स एव सत्यमय ईश्वरो
ऽनन्तजीवनस्वरूपश्चािस्त।

ⅩⅪ हे िपर्यबालकाः, ययंू देवमिू र्भ्यः स्वान् रक्षत। आमेन।्
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