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JONO ANTRAS LAIŠKAS
Jono antras laiškas (gr. iōannou epistolē B, lot. epistula joannis / io(h)annis II),
pasak tradicijos, parašytas apaštalo ir evangelisto Jono 80–90 m. po Kr. vienai iš
Azijos provincijos Bažnyčių.
Po įžanginės dalies (1–3) raginama mylėti vieniems kitus (4–6), perspėjama
dėl suvedžiotojų, nepripažįstančių Kristaus įsikūnijimo (7–11), ir baigiama
sveikinimais (12–13).
Griežtos sąrangos eilutėse apibendrinta autoriaus mokymo esmė, plačiau išskleista
ankstesniame laiške.
Vyresnysis išrinktajai poniai ir jos vaikams*1,
kuriuos aš myliu tiesoje, ir ne tik aš vienas,
bet ir visi, kurie yra pažinę tiesą, 2 dėlei tiesos, pasiliekančios mumyse ir būsiančios
su mumis per amžius. 3 Su mumis bus malonė, gailestingumas, ramybė nuo Dievo
Tėvo ir nuo Tėvo Sūnaus Jėzaus Kristaus
tiesoje ir meilėje.
4 Aš labai nudžiugau, radęs tavųjų vaikų, vaikščiojančių tiesoje, kaip reikalauja iš
Tėvo gautasis įsakymas. 5 O dabar prašau
tave, ponia, – ne kaip rašydamas naują įsakymą, bet kaip tą, kurį turėjome nuo pradžios, – kad *2mylėtume vieni kitus. 6 O meilė – tai vaikščioti jo įsakymų keliais. Toks ir

1 T. y. krikščionių bendruomenei.
5 Jn 13,34; 15,12.17

yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios:
kad vaikščiotumėte meilės keliais.
7 Po pasaulį pasklido daug suvedžiotojų,
kurie nepripažįsta, kad Jėzus Kristus yra atėjęs kūne. O toks žmogus yra apgavikas ir
antikristas. 8 Žiūrėkite, kad nepražudytumėte, ką esate nuveikę, bet kad gautumėte visą
užmokestį. 9 Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Kas laikosi
mokslo, tas turi ir Tėvą, ir Sūnų. 10 Jei kas ateina pas jus ir neatsineša šitokio mokslo, nepriimkite jo į namus ir nesveikinkite, 11 nes kas jį
sveikina, tas dalyvauja jo piktuose darbuose.
12 Turėčiau dar daug ką jums rašyti, bet
nenoriu to daryti ant papiruso ir rašalu. Aš
tikiuosi pas jus atvykti ir pasikalbėti gyvu
žodžiu, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas.
13 Tave sveikina išrinktosios tavo sesers
vaikai.
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Pašaukimas – tai kelionė, kurios
tikslas – tapti tuo, kuo nuo pat pradžių
esame pašaukti būti.
Fabio Ciardi

Jo Meilės ženklai

DIENORAŠČIO PUSLAPIAI

Meilė – kai pasakai
berniukui, kad tau patinka
jo marškiniai ir po to jis
juos dėvi kasdien.
Nijolė (7 m.)

Meilė – kai tavo šuniukas
laižo veidą net po to,
kai buvau jį palikusi visą
dieną.
Marija (4 m.)

Meilė – kai mama
atiduoda tėčiui geriausią
vištos gabaliuką.
Elenytė (5 m.)

Meilė – kai mama mato
tėtį tualete ir negalvoja,
kad tai bjauru.
Marius (6 m.)

