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योहानाचे दुसरे पतर्
या पतर्ाचा लेखकपरे्िषतयोहानआहे. तो स्वतःचा 2योहान

1 मध्ये वडील म्हणनू वणर्न करतो. पतर्ाचे शीषर्क योहानाचे
दुसरे पतर् आहे. परे्िषत योहानाचे नाव धारण करणार्या 3
पतर्ाच्या मािलकेतील हे दुसरे पतर् आहे. योहानाचे दुसरे
पतर् याचे लक्ष हे आहे की खोट ा िशक्षकांनी योहानाच्या
मंडळ्यांमध्ये एक पिरवतर्नाची सेवा चालिवली होती, धमार्ंतर
करण्यासाठी पर्यत्न केले होते आिण िखर्स्ती आदराितथ्याचा
फायदा त्यांच्या कारणास्तव पुढे नेण्यासाठी केला.

साधारण इ.स. 85 - 95.
कदािचत िलिखत स्थान इिफस असेल.

योहानाचे दुसरे पतर् हे एक पतर् आहे ज्याला िपर्य स्तर्ी
आिण ितची मुले म्हणनू ओळखल्या जाणार्या एका मंडळीला
संबोिधत केले आहे.

योहानाने आपले दुसरे पतर् “स्तर्ी व ितची मुले” यांच्या
िवश्वासपूणाबद्दल त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आिण
परे्माने चालत राहण्याकिरता आिण देवाच्या आजे्ञमध्ये
राहण्यासाठी पर्ोत्सािहत करण्यासाठी िलिहले. त्यांनी खोटया
िशक्षकांिवरूद्ध ितला सावध केले आिण ितला कळवले की तो
लवकरच भेट देणार आहे. योहान ितच्या “बिहणीला” देखील
अिभवादन करतो.

िवश्वास ठेवणार्यांचा िववेक
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रूपरेषा
1. अिभवादन — 1:1-3
2. परे्मात सत्य राखणे — 1:4-11
3. चेतावणी — 1:5-11
4. अंितम अिभवादन — 1:12, 13
1-2 विडलांकडून देवाने िनवडलेली स्तर्ी कुिरया व ितच्या

मुलांना, सत्यात सहभागी असलेल्या लोकांपर्माणे ज्यांच्यावर
मी पर्ीती करतो आिण तुमच्यावर पर्ीती करणारा मी एकटाच
नाही, तर ज्यांची सत्याशी ओळख झाली आहे असे इतर
सवर्जणसुद्धा पर्ीती करतात. या सत्यामुळे जे आमच्यामध्ये
असते, ते आमच्यामध्ये सवर्काळ राहील. 3 देविपत्यापासनू
आिण त्याचा पुतर् पर्भू येशू िखर्स्त याजपासनू कृपा, दया व
शांती ही सत्यात व पर्ीतीत आपणाबरोबर राहोत. 4 िपत्याने
आपल्याला िदलेल्या आजे्ञपर्माणे तुझी काही मुले सत्यात
चालतातअसे मला िदसनूआले यावरुन मला फारआनंदझाला.

5 आिण िस्तर्ये, मी तुला आता, िवनंती करतो की, आपण
एकमेकांवर पर्ीती करावी. ही मी तुला नवी आज्ञा करतो असे
नाही, तर जी पर्ारंभापासनू देण्यात आली आहे तीच िलिहतो.
6 आिण त्याच्या आजे्ञत चालणे म्हणजेच पर्ीती करणे होय.
हीच आज्ञा आहे जी तुम्ही पर्ारंभापासनू ऐकले आहे तसे तुम्ही
ितच्यापर्माणे चालावे. 7कारणफसवणकूकरणारी, म्हणजे देहाने
येणारा येशू िखर्स्त ह्याला कबलू न करणारी पुष्कळ माणसे
जगात उठली आहेत. फसवणकू करणारा व िखर्स्तिवरोधक
असलाच आहे. 8 आम्ही केलेले काम तुम्ही िनष्फळ होऊ देऊ
नका तर त्याचे पणूर् पर्ितफळ तुम्हास िमळावे, म्हणनू खबरदारी
घ्या.

9 िखर्स्ताच्या िशक्षणाला िचकटून न राहता जो पुढेपुढेच
जातो त्यास देवपर्ाप्तझालानाही. जो िखर्स्ताच्या िशक्षणाला
धरून राहतो त्यास िपता व पुतर् या दोघांची पर्ाप्तीझालीआहे.
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10 हे िशक्षणन देणारा कोणी तुम्हाकडेआला तर त्यास घरात घेऊ
नका िकंवा त्यास सलामही करू नका.

11कारणजो कोणी त्याचे स्वागतकरतो तो त्याच्या दुष्कमार्चंा
भागीदार होतो.

12मला जरी अनेक गोष्टी तुम्हास िलहायच्याआहेत तरी त्या
तुम्हास मी शाई व लेखणीने िलहू इिच्छत नाही. तर त्याऐवजी
तुम्हास भेटावे व पर्त्यक्ष सवर्काही बोलावे अशी आशा मनात
बाळगनू आहे. म्हणजे आपला आनंद त्यामुळे पिरपणूर् होईल.

13 देवाने िनवडून घेतलेल्या तुमच्या बिहणीची मुले तुम्हास
सलाम सांगतात.
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