MARCU

EPISTOLA A DOUA A LUI IOAN
1 *1 Ioan 3.18.
3 Ioan 1.
**Ioan 8.32.
Gal. 2.5,14;
3.1; 5.7.
Col. 1.5.
2 Tes. 2.13.
1 Tim. 2.4.
Ev. 10.26.
3 *1 Tim. 1.2.

4 *3 Ioan 3.
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5 *1 Ioan 2.7; 5
2.8; 3.11.
**Ioan 13.34;
15.12.
Ef. 5.2.
1 Pet. 4.8.
1 Ioan 3.23. 6
6 *Ioan 14.15;
14.21; 15.10.
1 Ioan 2.5;
5.3.
**1 Ioan 2.24

Bătrânul, către aleasa doamnă
şi către copiii ei, pe* care îi iubesc
în adevăr, şi nu numai eu, ci şi
toţi cei care cunosc adevărul**,
pentru adevărul care rămâne în
noi şi va fi cu noi pentru totdeauna: Har fie* cu voia, îndurare, pace de la Dumnezeu Tatăl
şi de la Domnulb Isus Hristos,
Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!
M-am bucurat foarte mult că
i-am găsit pe unii din copiii tăi
umblând* în adevăr, după cum
am primit poruncă de la Tatăl.
Şi acum, te rog, doamnă, nu* ca şi
cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci
aceea pe care am avut-o de la
început: să** ne iubim unii pe
alţii. Şi aceasta este* dragostea:
să umblăm potrivit poruncilor
Lui. Aceasta este porunca, după
cum** aţi auzit de la început, ca
să umblaţi în ea.

Pentru că mulţi* înşelători au
ieşitc în lume, cei care nu-L mărturisesc pe Isus Hristos venind în
carne – acesta** este înşelătorul şi
8 antihristul. Luaţi seama* la voi
înşivă, ca să** nu pierdem ce am
lucrat, ci să primimd răsplată
9 deplină. Oricinee* merge înaintef
şi nu rămâne în învăţătura lui
Hristos, nu-L are pe Dumnezeu.
Cine rămâne în învăţătura lui
Hristosg, acela Îl are şi pe Tatăl şi
10 pe Fiul. Dacă vine cineva la voi
şi nu aduce învăţătura aceasta,
nu-l primiţi în casă şi nu-l*
11 salutaţih. Pentru că cine-l salutăi
se face părtaş cu lucrările lui rele.
Având multe* să vă scriu,
12
n-am vrut s-o fac cu hârtie şi cerneală; cij sper să vink la voi şi să
vă vorbesc gură către gură, pentru
ca** bucuria noastrăl să fie deplină.
Copiii surorii* tale alese te
13
salută. Aminm.
7

Falşii
învăţători
7 *1 Ioan 4.1-3
**1Ioan 2.22
8 *Mc. 13.9.
**Gal. 3.4.
Ev. 10.32,35
9 *1 Ioan 2.23.

10 *Rom.16.17.
1 Cor. 5.11;
16.22.
Gal. 1.8,9.
2 Tim. 3.5.
Tit 3.10.
12 *3 Ioan 13.
**Ioan 17.13
1 Ioan 1.4.

13 *1 Pet. 5.13.

a Unele ms. „cu noi“ b Multe ms. omit c Unele ms. „au intrat“ d Unele ms. „să nu pierdeţi ce aţi lucrat,
ci să primiţi“; alte ms. „să nu pierdeţi ce am lucrat, ci să primiţi“ e Lit. „Oricine care“ f Unele ms.
„încalcă legea“, nu rămâne în ceea ce era de la început g Unele ms. omit „lui Hristos“ h Lit. „nu-i ziceţi:
«Salut!»“ i Lit. „cine-i zice: «Salut!»“ j Unele ms. „pentru că“ k Unele ms. „să ajung“ l Unele ms.
„voastră“ m Unele ms. omit „Amin“
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