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యోహాను రాసిన రెండవ పతిక
గంథకర
అపోసత్లుడు యోహాను. వ. 1 లో అతడు తనను “పెదద్” గా

పరిచయం చేసుకునాన్డు. పతిక శీరిష్క 2 యోహాను. అపోసత్లుడు
యోహాను పేరునన్ మూడు పతికల వరసలో ఇది రెండవది. ఈ
పతికలోముఖాయ్ంశం కపట బోధకులు. వీరుయోహానుకు పరిచయం
ఉనన్ సంఘాలోల్ తరచుగావచిచ్బోధిసుత్ నాన్రు. కొందరినితమ పుకు
తిపుప్కుంటునాన్రు. తమ కారయ్ సాధనకు ర్సత్వ అతిథి గుణానిన్
వాడుకుంటునాన్రు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 85 - 95
రచన జరిగిన సథ్లం బహ శా ఎఫెసు కావచుచ్.
సీవ్కర
ఈ రెండవ పతికను “పియ న అమమ్గారు, ఆమె పిలల్లు” అని

వరిణ్ంచిన సంఘానికియోహాను రాశాడు.
పయోజనం
యోహాను తన రెండవ పతికను ఆ అమమ్గారు, ఆమె పిలల్లు

కనుపరచిన నమమ్కతావ్నిన్ పశంసిసూత్ రాశాడు. పేమలో
నడుచుకుంటూ, పభు ఆజఞ్లు పాటిసూత్ ఉండమని ఆమెను
పురిగొలుప్తునాన్డు. కపట బోధకుల గురించి హెచచ్రిసూత్ తాను
తవ్రలో అకక్డికి వసుత్ నాన్నని చెపాప్డు. ఆమెను సహోదరి అని
కూడా సంబోధించాడు.

ముఖాయ్ంశం
విశావ్సికి ఉండవలసిన వివేచన.

విభాగాలు
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1. అభినందనలు— 1:1-3
2. పేమపూరవ్క సతయ్ంలో నిలకడగా ఉండడం— 1:4-11
3. హెచచ్రిక— 1:5-11
4. అంతిమ శుభాకాంకష్లు— 1:12, 13

ర్సత్వ జీవితంలో సతాయ్నీన్ పేమనూ వేరు చేయలేము
1పెదద్ న నేను ఎనిన్ న తలిల్కీ,ఆమెపిలల్లకూ, నిజంగామిమమ్లిన్

పేమిసూత్ , రాసుత్ నన్ సంగతులు. నేనుమాతమే కాక సతాయ్నిన్ ఎరిగిన
వారందరూ మిమమ్లిన్ పేమిసుత్ నాన్రు. 2 ఎందుకంటే మనలో సతయ్ం
నిలిచి ఉంది, అది శాశవ్తంగా నిలిచి ఉంటుంది. 3 తండి అయిన
దేవుని నుండీ, కుమారుడు యేసు కీసుత్ నుండీ సతయ్ంలో, పేమలో
మనకు కృప, దయ,శాంతి తోడుగా ఉండు గాక.

4 తండి నుండి మనం పొందిన ఆజఞ్ పకారం మీ పిలల్లోల్ కొందరు
సతయ్మారగ్ంలో ఉనాన్రని తెలిసి నేను చాలా సంతోషిసుత్ నాన్ను.
5 అమామ్, కొతత్ ఆజఞ్ మీకు రాసినటుట్ కాదు, ఒకరిని ఒకరు
పేమించాలనన్ ఆజఞ్ ఆరంభం నుండి మనకు ఉనన్దానిన్ బటిట్ మీకు
విజఞ్పిత్ చేసుత్ నాన్ను. 6 ఆయన ఆజఞ్లను విధేయతతో పాటించడమే
పేమ. ఆరంభం నుండిమీరు వినన్ ఆజఞ్ పకారం నడుచుకోవాలి.

వాసత్వ పరిసిథ్తికి అంతిమ పరీకష్ సిదాధ్ ంతమే
7యేసు కీసుత్ రకమాంసాలతో వచాచ్డని ఒపుప్కోని మోసగాళ ళ్

చాలా మంది ఈ లోకంలో బయలుదేరారు. అలాటి వాడు
వంచకుడు, కీసుత్ విరోధి. 8మనందరం పనిచేసినందుకు రావలసినవి
పోగొటుట్ కోకుండా, సంపూరణ్ పతిఫలం పొందేలా చూసుకోవాలి.

9 కీసుత్ బోధలో నిలిచి ఉండక దానిన్ విడిచి ముందుకు సాగే
పతివాడూ దేవుడు లేనివాడు. ఈ బోధలో నిలిచి ఉండే వాడికి
తండి, కుమారుడు కూడా ఉనాన్రు. 10 ఈ ఉపదేశం కాకుండా
మరొక ఉపదేశంతో ఎవ నా మీ దగగ్రికి వసేత్, అతనిన్ కుశల
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పశన్లు వేయవదుద్ . మీ ఇంటికి ఆహావ్నించవదుద్ . 11 అతనిన్
పలకరించినవాడు అతని చెడడ్ పనులోల్ పాలిభాగసుత్ డే.

చివరిమాటలు
12ఇంకా ఎనోన్ సంగతులు మీకు రాయాలని ఉంది. కాని కాగితం,

సిరావాడడం నాకు ఇషట్ం లేదు. మన ఆనందం సంపూరణ్ం అయేయ్లా
మీ దగగ్రికి వచిచ్ మీతో ముఖాముఖి మాటాల్ డాలని ఆశగా ఉంది.
13ఎనిన్ న మీసోదరి పిలల్లు మీకు శుభాలు తెలుపుతునాన్రు.
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