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યોહાનનો બીજો પત્ર
લેખક
પત્રનો લેખક યોહાન પ્રે રત છે. 1:1 માં તે પોતાને વડ લ તર કે વણર્વે

છે. પત્ર ું શીષર્ક યોહાનનો બીજો પત્ર એ ું છે. તે ત્રણ પત્રોની શ્રેણી કે
જે યોહાનના નામે છે તેનો બીજો પત્ર છે. આપત્ર ું ધ્યાન જૂઠા શક્ષકો
પર કે ન્દ્રત છે કે જઓે લોકો ું બદલાણ કરવા માંગતા હતા અને પોતાની
ુરાદો પાર પાડવા ખ્રસ્તી અ થ ત સત્કારનો ફાયદો ઉઠાવતા યોહાનના

સભાગણોમાં ુસાફર કરતાં હતા.
લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 85 થી 95 ની વચ્ચેનો છે.
લખાણ ું ળ સંભ વત ર તે એફેસસ હ ુ.ં
વાંચકવગર્
આ પત્ર એક મંડળ ને સંબો ધત કરવામાં આ ો છે જનેી ઓળખ

પ્રય બહેન તથા તેના બાળકો એવી ર તે આપવામાં આવી છે.
હે ુ
યોહાને તેનો બીજો પત્ર આ “ ી તથા તેના બાળકો” ના

વ ા ુપણાની પ્રસંશા કરવા માટે તથા તેને પ્રેમમાં વતર્વા અને પ્ર ુની
આજ્ઞાઓ પાળવા ું ઉ ેજન આપવા લ ો હતો. તે તેને જૂઠા શક્ષકો
વરુદ્ધ ચેતવણી આપે છે અને જણાવે છે કે તે તેઓની ુલાકાત બહુ
જલદ લેવાનો હતો. યોહાન તે ીની “બહેન” ું પણ અ ભવાદન કરે
છે.

ુદ્રાલેખ
વ ાસીની પરખ

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન— 1:1-3
2. પ્રેમમાં સત્યની જાળવણી— 1:4-11
3. ચેતવણી— 1:5-11
4. અં તમ અ ભવાદન— 1:12,13
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પ્રસ્તાવના
1પસંદ કરેલી બહેનને તથા તેનાં બાળકોને લખનાર વડ લ. 2જેસત્ય

આપણામાં રહે છે, તે સવર્કાળ ટકવા ું છે તેને લીધે હુ સત્યમાં તમારા
પર પ્રેમ રા ું છુ અને એકલો હુ ન હ, પણ જે સઘળા સત્યને જાણે છે
તેઓ પણ રાખે છે. 3ઈ ર પતાથી તથા તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તથી કૃપા,
દયા તથા શાં ત આપણી સાથે સત્ય તથા પ્રેમમાં રહેશે.

સત્ય અને પ્રેમ
4 જમે આપણે પતાથી આજ્ઞા પામ્યા, તેમ સત્યમાં ચાલતાં તારાં

કેટલાક બાળકોને મેં જોયાં છે, માટે હુ ઘણો ુશ થાઉં છુ. 5 હવે,
બહેન, હુ નવી આજ્ઞા લ ું છુ એમ ન હ, પણ આરભથી જે આજ્ઞા
આપણને મળેલી છે તે લખતાં તને અરજ કરુ છુ કે આપણે માંહોમાંહે
પ્રેમ રાખીએ. 6આપણે તેની આજ્ઞાઓ પ્રમાણે ચાલીએ તે જ પ્રેમ છે
અને જમે તમે આરભથી સાંભ ું છે તેમ આજ્ઞા તે જ છે કે તમે પ્રેમમાં
ચાલો.

7 કારણ કે દુ નયામાં ઘણાં છેતરનારાં ઊભા થયા છે; જઓે ઈ ુ
ખ્રસ્ત ું મ ુષ્યદેહમાં આવ ું ક ૂલ કરતા નથી, તે જ છેતરનાર તથા
ખ્રસ્ત- વરોધી છે. 8 તમે પોતાના વષે સાવચેત રહો, કે જથેી અમે જે
કામ ક ુ છે તેનો તમે નાશ ન કરો, પણ તે ું ૂણર્ પ્ર તફળ પામો.

9જે કોઈ હદ બહાર જાય છે અને ખ્રસ્તનાં શક્ષણમાં રહેતો નથી,
તેની પાસે ઈ ર નથી; શક્ષણમાં જે રહે છે, તેને જ પતા તથા ુત્ર
પણ છે. 10જો કોઈ તમાર પાસે આવે અને તે જ શક્ષણ ન લાવ,ે તો
તેને ઘરમાં પેસવા ન દો અને તેને ક્ષેમકુશળ ન કહો. 11 કેમ કે જે તેને
ક્ષેમકુશળ કહે છે તે તેનાં દુ કમ નો ભાગીદાર થાય છે.

અં તમ વચનો
12 મારે તમને લખવા ું તો ઘણું છે, તોપણ કાગળ તથા શાહ થી

લખ ું એવી માર ઇચ્છા નથી, પણ તમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય માટે
તમાર ુલાકાત લઈને રૂબરૂ વાત કરવાની હુ આશા રા ું છુ. 13 તાર
પસંદ કરેલી બહેનનાં બાળકો તને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
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