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2 ೕ ಾನನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೕ ಾನನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವನು 2 ೕ ಾನ 1:1 ರಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಹಿರಿಯನು ಎಂದು
ವಿವರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯು 2 ೕ ಾನ.
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೕ ಾನನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ 3
ಸರಣಿ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಾಗಿದೆ. ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧಕರು ೕ ಾನನ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರಿ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಮ ಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ

ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆ್ರ ೖಸಿ್ತೕಯ ಆತಿಥ್ಯದ
ಪ್ರ ೕಜನ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ 2 ೕ ಾನ
ಪತಿ್ರಕೆಯು ಕೇಂದಿ್ರೕಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 85-95 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಬಹುಶಃ ಬರೆದ ಸ್ಥಳವು ಎಫೆಸ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಎರಡನೆಯ ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಪಿ್ರಯ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ

ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ
ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ “ಅಮ್ಮನವರ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ” ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ

ಮೆಚು್ಚಗೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಗೂ ಕತರ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತೆ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
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ಬರೆದನು. ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ಬಗೆ್ಗ ಆಕೆಯನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು
ಮತು್ತ ಅವನು ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ೕಜಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು
ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ೕ ಾನನು ಆಕೆಯ “ಸಹೋದರಿ” ಯನು್ನ
ಸಹ ವಂದಿಸಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ವಿವೇಚನೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು— 1:1-3
2. ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು— 1:4-11
3. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು— 1:5-11
4. ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು— 1:12-13

ಪೀಠಿಕೆ
1 *ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಾದ ಾನು, ದೇವರು ಆಯೆ್ಕ
ಾಡಿರುವ †ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ, ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ

ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ; 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮತು್ತ
ಸ ಾ ಾಲ ನ ್ಮಂದಿಗಿರುವಂಥ ಸತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
‡ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, §ಸತ್ಯವನು್ನ
*ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ. 3 †ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಂದಲೂ, ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ,
ಕೃಪೆಯೂ, ಕರುಣೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ, ಸತ್ಯವೂ, ಪಿ್ರೕತಿಯೂ
ಸ ಾ ಾಲ ನ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
ದುಬೋರ್ಧಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

4 ತಂದೆಯಿಂದ ಾವು ಹೊಂದಿದ ಆ ಾನು ಾರ, ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಸತ್ಯವಂತ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡು
* 1:1 1:1 3 ೕ ಾ 1: † 1:1 1:1 ಕೆಲವರು ಸಭೆಗೆ ಎಂದು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ‡ 1:2 1:2 3 ೕ ಾ 1; 1 ೕ ಾ 3:18: § 1:2
1:2 ೕ ಾ 1:17; 14:6: * 1:2 1:2 ೕ ಾ 8:32; 1 ತಿ . 2:4: † 1:3
1:3 1 ತಿ . 1:2;ಯೂದ 2:
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ಾನು ‡ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟನು. 5 ಅಮ್ಮನವರೇ, § ಾನು
ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯದೆ, ದಲಿನಿಂದಲೂ
ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಆ ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವವ ಾಗಿ; ಾವು
*ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿರೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 6 †ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ನಡೆಯುವುದೇ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿದೆ. ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ,
‡ನೀವು ದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಆ ಾಗಿದೆ. 7 ಏಕೆಂದರೆ,
ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ §ಬಂದನು ಎಂಬುದನು್ನ ಒಪ್ಪದೆ
ಇರುವ ಅನೇಕ * ೕಸ ಾರರು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೊರಟು
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಇಂಥವರೇ, ಯೇಸುವನು್ನ ಒಪ್ಪದ ೕಸ ಾರರೂ,
ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಗಳು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 8 †ನೀವು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ
ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ, ‡ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ §ಪೂಣರ್ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ

ಹೊಂದುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. 9 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ*.
ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮತು್ತ
ಮಗನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 10 ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮೀರಿದ
ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ †ಅವನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ

ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ.
11 ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸುವವನು ಅವನ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು

‡ 1:4 1:4 3 ೕ ಾ 3,4: § 1:5 1:5 1 ೕ ಾ 2:7: * 1:5 1:5 1
ೕ ಾ 2:8; 3:11: † 1:6 1:6 1 ೕ ಾ 5:3: ‡ 1:6 1:6 1 ೕ ಾ

2:24: § 1:7 1:7ಮೂಲ: ಬರುವ. 1 ೕ ಾ 2:22; 4:2,3: * 1:7 1:7
1 ೕ ಾ 2:18,26; 4:1: † 1:8 1:8 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನೀವು ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
‡ 1:8 1:8 ಗ ಾ. 3:4; ಇಬಿ್ರ. 10:35: § 1:8 1:8 1 ಕೊರಿ 3:8: * 1:9 1:9 1

ೕ ಾ 2:23: † 1:10 1:10 ರೋ ಾ. 16:17; ಗ ಾ. 1:8,9; 2 ಥೆಸ. 3:6,14;
ತೀತ. 3:10:
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12 ‡ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಮಸಿಯಿಂದ ಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, § ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವೆನೆಂದು ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
*ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು. 13 ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ,ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಮಕ್ಕಳುನಿಮಗೆವಂದನೆ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

‡ 1:12 1:12 3 ೕ ಾ 13: § 1:12 1:12 3 ೕ ಾ 14: * 1:12 1:12
ೕ ಾ 15:11; 17:13; 1 ೕ ಾ 1:4:
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