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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1ಸ ಾಹಿರಿಯನು,ದೇವರಿಂದಆಯೆ್ಕ ಾದಅಮ್ಮನವರಿಗೆಮತು್ತ
ಆಕೆಯಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ. 2ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ
ಸತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸ ಾ ಾಲ ಇರುವುದು.

3 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಾಂತಿ ನ ್ಮಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ.
ಾವು ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಸತ್ಯದ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮೂಲಕ
ಪಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.

4 ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಕೇಳಿ ಾಗ ತುಂ ಾ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 5 ಪಿ್ರಯ ಅಮ್ಮನವರೇ, ಈಗ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೊಸ ಆ ಾಗಿರದೆ ದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದ
ಆ ಾಗಿದೆ. 6 ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದೇ
ಪಿ್ರೕತಿ. ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಆ . ನೀವು
ಆರಂಭದಿಂದಲೂಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಿರುವಿರಿ.

7 ಈಗ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಬಂದನೆಂಬುದನು್ನ
ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದವನು ಸುಳು್ಳಬೋಧಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
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ವೈರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ನೀವು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ನೀವು ದುಡಿದು
ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಇರುವು ಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಪೂಣರ್ಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

9 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವನು ದೇವರನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ
ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮಗನನೂ್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 10 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಬೇಡಿ. 11 ನೀವು ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ ಅವನ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನೀವೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು.

12 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದುದು ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ. ಆದರೆ
ಾನು ಾಗದವನೂ್ನ ಇಂಕನೂ್ನ ಬಳಸಲಿಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ
ಬದಲು, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ಾವು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾತ ಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಸವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 13 ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡವ ಾದ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರಿಯಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
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ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್,ಈಸಿ ಓದುವಿಕೆ ಆವೃತಿ್ತ
The Holy Bible, Easy Reading Version, in the Kannada

language of India
copyright © 1992-2010 World Bible Translation Center

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. •May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. • May
be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations fromWBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/kan


iv

info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web
site: http://www.wbtc.org

2013-11-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
6c905e49-cf79-5e7a-8ee9-7082c3baacf0


	2 ಯೋಹಾನ

