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2 േയാഹന്നാൻ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
എഴുത്തുകാരൻ അേപ്പാസ്തലനായ
േയാഹന്നാന് “മൂപ്പൻ” എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ
തെന്നക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (1) ഈ
േലഖനം േയാഹന്നാൻ അേപ്പാസ്തലൻ എഴുതിയ
മൂന്ന് േലഖനങ്ങളിൽ രണ്ടാമേത്തതാണ്.
ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർസഭകൾേതാറുംസഞ്ചരിച്ച
ൈ്രകസ്തവരുെട ആതിഥ്യമര്യാദ ചൂഷണം
െചയ്തു അവരുെട വീടുകളില ് കയറി ജനെത്ത
സ്വാധീനിക്കാൻ ്രശമിക്കുകയും െചയ്തു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംഎ.ഡി. 85-95.
എേഫേസാസിൽ വച്ചായിരിക്കാം ഇത്
എഴുതിയത.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഈ േലഖനം ഒരു സഭയിെല മാന്യ വനിതയ്ക്കും
അവരുെട മക്കൾക്കും അഭിസംേബാധന െചയ്ത്
എഴുതിതിയിരിക്കുന്നു.
ഉേദ്ദശം
േയാഹന്നാന് തെന്റരണ്ടാം േലഖനംഎഴുതിയത്
ഒരു മാന്യ വനിതെയയും അവരുെട മക്കെളയും
അഭിനന്ദിക്കാനും ൈദവസ്േനഹത്തിലും
്രപമാണത്തിലും സ്വയം സൂക്ഷിക്കുവാൻ
അവെര ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതിനും േവണ്ടിയാണ.്
ദുരൂപേദശെത്തക്കുറിച്ച് അവയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകുക, ൈവകാെത ഉള്ള തൻെറ
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സന്ദർശനെത്തക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുക
േയാഹന്നാൻ അവെര സേഹാദരി എന്നാണ്
വിളിക്കുന്നത.്
്രപേമയം
വിശ്വാസികള് വിേവചിക്കണം
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം. — 1:1-3
2. സ്േനഹത്തിൽസത്യംസംസാരിക്കുക. — 1:4-
11

3. മുന്നറിയിപ്പ.് — 1:5-11
4.സമാപനവന്ദനം. — 1:12, 13
1 നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതും നേമ്മാടുകൂെട
എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നതുമായ സത്യംനിമിത്തം
ഞാൻ മാ്രതമല്ല, 2 സത്യെത്ത
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും, ഞാൻ
സത്യത്തിൽ സ്േനഹിക്കുന്ന തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
വനിതയ്ക്കും അവള െട മക്കൾക്കും
മൂപ്പനായ ഞാൻ എഴുതുന്നത:് 3 പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും പിതാവിെന്റ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും സ്േനഹത്തിലും
സത്യത്തിലും കൃപയും കനിവും സമാധാനവും
നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

4 നമുക്ക് പിതാവിങ്കൽനിന്ന് കല്പന
ലഭിച്ചതുേപാെല നിെന്റ മക്കളിൽ ചിലർ
സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട് അത്യന്തം
സേന്താഷിച്ച . 5 ഇേപ്പാേഴാ വനിതേയ, നാം
അേന്യാന്യം സ്േനഹിേക്കണം എന്ന് ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു; അത് പുതിയ കല്പനയായല്ല,
എന്നാൽ ആദിമുതൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതു
തെന്നഞാൻ നിനക്ക് എഴുതുന്നു. 6നാംഅവെന്റ
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കല്പനകെള അനുസരിച്ച നടക്കുന്നതു തെന്ന
സ്േനഹം ആകുന്നു. നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ
േകട്ടതുേപാെല സ്േനഹത്തിൽ നടക്കണം
എന്നുള്ളതാണ്ഈകല്പന. 7 േയശു്രകിസ്തുവിെന
ജഡത്തിൽ വന്നവൻ എന്ന് സ്വീകരിക്കാത്ത
വഞ്ചകന്മാർ പലരും േലാകത്തിേലക്ക്
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. വഞ്ചകനും
എതിർ്രകിസ്തുവും ഇങ്ങെനയുള്ളവൻആകുന്നു.
8 ഞങ്ങള െട *്രപയത്നഫലം നഷ്ടെപ്പടുത്താെത
നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ്രപതിഫലം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങെളത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
9 ്രകിസ്തുവിെന്റ ഉപേദശത്തിൽനിലനിൽക്കാെത
അതിർ കടന്നുേപാകുന്നവന് ൈദവം ഇല്ല;
ഉപേദശത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നവേനാ പിതാവും
പു്രതനും ഉണ്ട.് 10ഈഉപേദശവും െകാണ്ടല്ലാെത
ആെരങ്കിലും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നാൽ
അവെന നിങ്ങള െട വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും
വന്ദനം െചയ്യ കയും അരുത.് 11അവെന വന്ദനം
െചയ്യന്നവൻ അവെന്റ ദുഷ്്രപവൃത്തികളിൽ
പങ്കാളിയേല്ലാ.

12 നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ പലതും
ഉണ്ട്; എങ്കിലും കടലാസ്സിലും മഷിെകാണ്ടും
എഴുതുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. എന്നാൽ
നമ്മുെട സേന്താഷം പൂർണ്ണമാേകണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന് മുഖാമുഖമായി
സംസാരിക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നു. 13 നിെന്റ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട സേഹാദരിയുെട മക്കൾ

* 1. 8 ഞങ്ങള െട ചില കെയ്യഴുത്തു്രപതികളിൽ ഞങ്ങള െട
എന്നതിന് പകരം നിങ്ങള െടഎന്നാണ്
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നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
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