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The Second Epistle of John
େଯାହନ ି ତୀୟ ପତ୍ର

େଲଖକ
େପ୍ର ରିତ େଯାହନ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ଅଟି । େସ ନିଜକୁ

ି ତୀୟ େଯାହନ 1 ପଦେର “ମୁଁ ପ୍ର ାଚୀନ” େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି ।
ତିେନାଟି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ି ତୀୟ ପତ୍ର ଅେଟ ଯାହା େଯାହନ
ନାମ ଉେ ଖ କେର। ଭ ଶିକ୍ଷକମାେନ େଯାହନ ପ୍ର ାପକମାନ
ମଧ୍ୟେର ଏକ ଭ୍ର ମଣଶୀଳ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଥିେଲ, େଲାକମାନ ୁ
ପରିବ ର୍ ନ କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ ର
ଉେ ଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଆତିଥ୍ୟର ସୁେଯାଗ
େନଉଥିେଲ, ଏହାକୁ ଦୃି େର ରଖି େସ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 85-95 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ସ ବତଃ, ଏଫିସରୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ର ାପକ
ି ତୀୟ େଯାହନ ପତ୍ର ମେନାନୀତ ମହିଳା ଓ ତା ର

ସ ାନମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ଉେ ଶ୍ୟ
େଯାହନ ଏହି ପତ୍ର ଏକ ମହିଳା ଓ ତାହା ର ସ ାନମାନ ର

ବି ତାକୁ ପ୍ର ଶଂସା କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ର ଭୁ ର ଅ◌ାଜ୍ଞା ପାଳନ କରି
େପ୍ର ମେର ରହିବାକୁ େସମାନ ୁ ଉ ାହିତ କରିବାକୁ େଲଖିଥିେଲ।
ଭ ଶିକ୍ଷକ ବିେରାଧେର େଯାହନ େସହି ମହିଳା ୁ େଚତାବନୀ
ଦିଅି ଏବଂ େସ େସଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିେବ େବାଲି ସୂଚନା ଦିଅି ।
େଯାହନ ତାହା ଭଉଣୀ ୁ ମଧ୍ୟ ନମ ାର କରି ।

ବିଷୟବ ୁ
ବି ାସୀମାନ ର ଅ ଦର୍ୃ ି

ରୂ ପେରଖା
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1. ଅଭିବାଦନ — 1:1-3
2. ସତ୍ୟ ଓ େପ୍ର ମେର ଆଚରଣ — 1:4-11
4. େଶଷ ଶୁେଭ ା — 1:12-13

ଅଭିବାଦନ
1 ମୁଁ େଯ ପ୍ର ାଚୀନ, ମେନାନୀତା ମହିଳା ଓ ତାହା ସ ାନମାନ

ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି। େସମାନ ୁ ମୁଁ ବା ବେର େପ୍ର ମ କେର,
ଆଉ େକବଳ ମୁଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ସମ େଲାକ
ମଧ୍ୟ େପ୍ର ମ କରି । 2 େଯଉଁ ସତ୍ୟ ଆ ମାନ ଅ ରେର ରହିଅଛି
ଅନ କାଳ ଆ ମାନ ସହିତ ରହିବ, େସହି ସତ୍ୟ ସକାେଶ
େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛୁ। 3 ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ େସହି ପିତା ପୁତ୍ର
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ,ଦୟା ଓ ଶାି ଆ ମାନ ସହିତ ସତ୍ୟ
ଓ େପ୍ର ମେର ରହିବ।

ସତ୍ୟ ଓ େପ୍ର ମେର ଆଚରଣ
4 ତୁ ର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ ପିତା ଠାରୁ ପ୍ର ା

ଆଜ୍ଞାନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟେର ଆଚରଣ କରୁ ଥିବା େଦଖି ମୁଁ ବିେଶଷ
ଆନ ି ତ। 5 େହ ଭେଦ୍ର , ଏେବ ମୁଁ େଯ ତୁ ନିକଟକୁ େକୗଣସି
ନୂଆ ଆଜ୍ଞା େଲଖୁଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ର ା ଆଜ୍ଞାଟି
େଲଖି ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି େଯ, ଆେ ମାେନ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ
କରୁ । 6ଆଉଆେ ମାେନ େଯତାହା ଆଜ୍ଞାନୁସାେରଆଚରଣକରୁ ,
ଏହା ହିଁ େପ୍ର ମର ସାର। ତୁ େ ମାେନ ଆଦ୍ୟରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ,
େସହି ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କର, ଏହା େସହି ଆଜ୍ଞା। 7 କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଦହବ େହାଇ ଅବତୀ ର୍ େହାଇଅଛି
େବାଲି ଅ ୀକାରକରି ,ଏପରିଅେନକପ୍ର ବ କଜଗତେରବାହାରି
ଆସି ଅଛି । ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକ େସହି ପ୍ର ବ କ ଓ ଭ ଖ୍ର ୀ ।
8 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଆ ମାନ ର କୃତ କମର୍ ର ଫଳ ନ ହରାଇ
ବରଂ େସଥିର ପୂ ର୍ ପୁର ାର ପ୍ର ା ହୁ ଅ, େସଥିନିମେ ଆପଣା
ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ। 9 େଯେକହି ଖ୍ର ୀ ଶିକ୍ଷାର
ସୀମା ମଧ୍ୟେର ନ ରହି ତାହା ଅତିକ୍ର ମ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ପାଇ
ନାହିଁ; େଯ ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ରେହ, େସ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର
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ଉଭୟ ୁ ପାଇଅଛି। 10 େକହି ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷା ନ େଘନି ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ ଆେସ, େତେବ ତାହାକୁ ଗୃହେର ଅତିଥି ନ କର ଓ ସ ର୍ ନା
ଜଣାଅ ନାହିଁ; 11କାରଣ େଯେକହି ତାହାକୁ ସ ର୍ ନା ଜଣାଏ, େସ
ତାହାର ଦୁ ମର୍ ର ସହଭାଗୀ ହୁ ଏ।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
12 ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଅେନକ ବିଷୟ େଲଖିବାକୁ ଅଛି, କି ୁ

କାଗଜ ଓ କାଳିେର ତାହା େଲଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହିଁ; େମାହର
ଆଶା େଯ; ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ମୁଖାମୁଖି
କଥାବା ର୍ ା କରିବି, େଯପରି ଆ ମାନ ଆନ ସ ୂ ର୍ େହବ।
13 ତୁ ର ମେନାନୀତା ଭଉଣୀର ସ ାନମାେନ ତୁ କୁ ନମ ାର
ଜଣାଉଅଛି ।
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