Ýohannanyň ikinji haty
Giriş
Ýoh ann an yň ikinj i hat y ýaş u
ly tar apynd an «horm atly zen an a
we onuň çag al ar yn a» ýaz yl an
dyr. Alyml ar yň çakl am ag yn a
gör ä, awt or şeýl e sözl er bil en
ýerl i ýygnaga we onuň agzalar yna

ý ü z l e ný ä r. Bu g ysg a h at d a
birek-bireg i söýmek bar ad a öwütündewler ber ilýär. Şeýle-de ýalan
mugallymlard an we olar yň ýalan
taglymat ynd an ägä bolmalydyg y
bar ad a duýdur ylýar.
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1‑nji bap
Salamlar
1 Men ýaş ulud an Hud aý yň saýl apseçen horm atly zen anyn a we onuň
çagalar yna dogaý y salam! Men sizi çyn
ýürekden söýýärin, diňe men däl, eýsem,
hakykat y bilýänleriň hemmesi-de sizi
söýýär. 2 Sebäbi hakykat kalbymyza or
nandyr we ol ebedilik biziň bilen bolar.
3 Atamyz Hudaý yň we Ogly Isa Mesihiň
merhemeti, rehim-şepagaty, parahatlygy
hakykat we söýgi arkaly bize ýar bolsun!

Hakykat we söýgi
4-5 Eý, hormatly zenan! Atamyz Hud a
ýyň buýr uşy ýaly, birnäçe perzentleriňiň
hakykata eýerip ýaşaýandygyny gör üp,
gat y şat boldum. Indi saňa bir haý yşym

bar: biri-birimiz bilen söýgüde ýaşalyň.
Men saňa bir täze buýr uk ýazamok,
bu ilk ibaşdan bize mälim buýr ukdyr.
6 Söýgi – bu Hud aý yň buýr ug yna görä
ýaşamakdan ybarat. Owal-başdan eşi
dişiňiz ýaly, Hudaý biri-biriňizi söý üp
ýaşamagy buý urdy.
7 Ençeme ýalançylar dünýä ýaýr ady.
Olar Isa Mesihiň ynsan bolup gelendigini
inkär edýärler. Beýle adamlar ýalançy
dyr, Mesihiň duşmanydyr. 8 Şonuň üçin
ägä boluň. Çeken zähmetiňizi ýele so
wurman, onuň rähnetini doly görer ýaly,
berk dur uň. 9 Ýoluny urdur yp, Mesih
hakdaky taglymatdan daşlaşan adamda
Hudaý ýokdur. Emma bu taglymat bo
ýunça ýaşaýan adamda Ata-da, Ogul-da
bardyr. 10 Eger kimdir bir i ýanyňyza
gelende, Mesih hakdaky taglymat y ge
tirmese, ony öýüňize salmaň, oňa salam

1431

2 Ýohanna 1
hem bermäň. 11 Oňa salam beren onuň
erbet işlerine şärik bolýandyr.
Hoşlaşyk sözi
Size aýtmaly zatlar ym köp, ýöne
olar y syýa, kag yz bilen ýazasym ge
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lenok. Muňa derek ýanyňyza bar yp,
siz iň bilen ýüzbe-ýüz gürleşer is di
ýen umydym bar. Şonda şatlyg ymyz
dolup-daşar. 13 Hudaý tarapyndan saý
lanyp-seçilen uýaňyň çagalar y hem
size salam ýollaýarlar. a

1:13 Käbir golýazmalarda Omyn diýen söz hem bar.

	

