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േയാഹന്നാൻഎഴുതിയ
രണ്ടാംേലഖനം

1സഭാമുഖ്യനായഞാൻ,

നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതും നേമ്മാടുകൂെട
എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നതുമായ സത്യം നിമിത്തം,
ഞാൻമാ്രതമല്ല, 2 സത്യെത്ത* അറിയുന്ന
എല്ലാവരും സത്യമായി സ്േനഹിക്കുന്ന
ൈദവത്താൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
മാന്യവനിതയ്ക്കും അവരുെട മക്കൾക്കും
എഴുതുന്നത:്

3 പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും പിതാവിെന്റ
പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും
സത്യത്തിലും സ്േനഹത്തിലും കൃപയും
കരുണയും സമാധാനവും നേമ്മാടുകൂെട
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

4 പിതാവു നേമ്മാടു സത്യത്തിനനുസൃതമായി
ജീവിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന, നിെന്റ
മക്കളിൽ ചിലർ ജീവിക്കുന്നതു കണ്ടു ഞാൻ
ഏറ്റവുമധികം ആനന്ദിച്ച . 5 ്രപിയവനിേത,ഞാൻ
ഒരു പുതിയ കൽപ്പനയല്ല, നമുക്ക് ആദ്യംമുതേല
ലഭിച്ചിരുന്നതുതെന്നയാണ് താങ്കൾക്ക് ഇേപ്പാൾ
എഴുതുന്നത:് നാം പരസ്പരം സ്േനഹിക്കണം
എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 6 നാം

* 1:2 അതായത്, ്രകിസ്തുവിെന
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ൈദവകൽപ്പനയനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നതാണ്
സ്േനഹം. ആരംഭംമുതേല നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ട ള്ളതുേപാെല, നിങ്ങൾ സ്േനഹത്തിൽ
ജീവിക്കുക. ഇതാകുന്നുആകൽപ്പന.

7 േയശു്രകിസ്തു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വന്നു
എന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത അേനകം വഞ്ചകന്മാർ
േലാകത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ്
ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത.് ഇ്രപകാരമുള്ളവൻ
വഞ്ചകനും എതിർ്രകിസ്തുവും ആകുന്നു.
8 പൂർണമായ ്രപതിഫലം നിങ്ങൾക്കു†
ലഭിക്കുന്നവിധം ഞങ്ങള െട അധ്വാനഫലം
നിങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കാൻ ്രശദ്ധിക്കുക.
9 ്രകിസ്തുവിെന്റ ഉപേദശത്തിൽനിലനിൽക്കാെത
അതിെന മറികടക്കുന്നവനുൈദവമില്ല.എന്നാൽ,
ഈ ഉപേദശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവേനാ
പിതാവും പു്രതനും ഉണ്ട്. 10 ഈ
ഉപേദശവുമായിട്ടല്ലാെത ആെരങ്കിലും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നാൽ, അവെന നിങ്ങള െട
വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകേയാ നമസ്കാരംപറഞ്ഞ്
കുശല്രപശ്നംെചയ്യ കേയാ അരുത.് 11അവെന
വന്ദിക്കുന്നവൻ അവെന്റ ദുഷ് ്രപവൃത്തികളിൽ
പങ്കാളിയാണ്.

12 നിങ്ങൾക്കായി എഴുതാൻ ധാരാളം
ഉെണ്ടങ്കിലും കടലാസും മഷിയും ഉപേയാഗിക്കാൻ
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. പിെന്നേയാ, നമ്മുെട
ആനന്ദം പൂർണമാേകണ്ടതിനു നിങ്ങെള
സന്ദർശിച്ച മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കാൻ

† 1:8 ചി.ൈക.്രപ. നമുക്കു
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ഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.

13 താങ്കള െട, െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവളായ
സേഹാദരിയുെട മക്കൾ‡ താങ്കെള
അഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

‡ 1:13 അതായത്,അയൽസഭയിെലഅംഗങ്ങൾ.
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