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૨ યોહનઃ પત્રં
Ⅰ હે અ ભરુ ચતે કુ રયે, ત્વાં તવ ુત્રાં પ્ર ત પ્રાચીનોઽહ પત્રં

લખા મ|
Ⅱ સત્યમતાદ્ ુષ્મા ુ મમ પ્રેમા સ્ત કેવલં મમ ન હ કન્ ુ

સત્યમતજ્ઞાનાં સવ્વષામેવ| યતઃ સત્યમતમ્ અસ્મા ુ ત ત્યનન્તકાલં
યાવચ્ચાસ્મા ુ ાસ્ય ત|

Ⅲ પ ુર રાત્ ત ત્પ ુઃ ુત્રાત્ પ્રભો ય ુખ્રી ાચ્ચ પ્રાપ્યો ઽ ુગ્રહઃ
કૃપા શા ન્ત સત્યતાપ્રેમભ્યાં સાદ્ધ ુષ્માન્ અ ધ ત ુ|

Ⅳ વયં પ ૃતો યામ્ આજ્ઞાં પ્રાપ્તવન્તસ્તદ ુસારેણ તવ કે ચદ્
આત્મજાઃ સત્યમતમ્ આચરન્ત્યેતસ્ય પ્રમાણં પ્રાપ્યાહ ૃશમ્
આન ન્દતવાન|્

Ⅴસા પ્રત હે કુ રયે, નવીનાં કા દ્ આજ્ઞાં ન લખ હમ્ આ દતો
લબ્ધામ્ આજ્ઞાં લખન્ ત્વામ્ ઇદ વનયે યદ્ અસ્મા ભઃ પરસ્પર પ્રેમ
ક ર્ |ં

Ⅵ અપર પ્રેમૈતેન પ્રકાશતે યદ્ વયં તસ્યાજ્ઞા આચરેમ| આ દતો
ુષ્મા ભ યાર્ ુતા સેયમ્ આજ્ઞા સા ચ ુષ્મા ભરાચ રત ા|
Ⅶ યતો બહવઃ પ્રવ કા જગત્ પ્ર વશ્ય યી ુખ્રી ો નરાવતારો
ૂત્વાગત એતત્ નાઙ્ગ કુવ્વર્ ન્ત સ એવ પ્રવ કઃ ખ્રી ા ર ા સ્ત|
Ⅷ અસ્માક શ્રમો યત્ પણ્ડશ્રમો ન ભવેત્ કન્ ુ સ ૂણ

વેતનમસ્મા ભ લર્ભ્યેત તદથ સ્વાન ધ સાવધાના ભવતઃ|
Ⅸ યઃ ક દ્ વપથગામી ૂત્વા ખ્રી સ્ય શક્ષાયાં ન ત ત

સ ઈ ર ન ધારય ત ખ્રી સ્ય શજ્ઞાયાં ય સ્ત ત સ પતર ુત્ર
ધારય ત|

Ⅹયઃ ક દ્ ુષ્મત્સ ધમાગચ્છન્ શક્ષામેનાં નાનય તસ ુષ્મા ભઃ
સ્વવેશ્મ ન ન ૃ તાં તવ મઙ્ગલં ૂયા દ ત વાગ પ તસ્મૈ ન કથ્યતા|ં

Ⅺ યતસ્તવ મઙ્ગલં ૂયા દ ત વાચં યઃ ક ત્ તસ્મૈ કથય ત સ તસ્ય
દષુ્કમ્મર્ણામ્ અંશી ભવ ત|



2 JohnⅫ ii 2 John ⅩⅢ

Ⅻ ુષ્માન્ પ્ર ત મયા બહૂ ન લે ખત ા ન કન્ ુ પત્રમસીભ્યાં
તત્ ક ુ નેચ્છા મ, યતો ઽસ્માકમ્ આનન્દો યથા સ ૂણ ભ વષ્ય ત
તથા ુષ્મત્સમીપ ુપ ાયાહ સમ્ ુખી ૂય ુષ્મા ભઃ સમ્ભા ષષ્ય ઇ ત
પ્રત્યાશા મમાસ્ત|ે

ⅩⅢ તવા ભરુ ચતાયા ભ ગન્યા બાલકાસ્ત્વાં નમસ્કાર જ્ઞાપય ન્ત|
આમેન્|
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