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યોહાનનો ત્રીજો પત્ર
લેખક
યોહાનના ત્રણ પત્રો ચો સ એક જ ક્ત ું લખાણ છે અને મોટા

ભાગના વદ્વાનો માને છે કે તે તો યોહાન પ્રે રત હતો. યોહાન મંડળ માં
પોતા ું પદ તથા ૃદ્ધ ઉંમરને કારણે પોતાને “વડ લ” કહે છે. આપત્રનો
પ્રારભ, સમાપન, શૈલી તથા દ્ર કોણ યોહાનના બીજા પત્ર સમાન છે
અને તેથી એકજલેખકેઆબંને પત્રો લ ા છે તે સંબંધી કોઈજસંદેહ
રહેતો નથી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 85 થી 90 ની વચ્ચેનો છે.
યોહાને આ પત્ર લ -ુઆસયામાંના એફેસસમાંથી લ ો હતો.
વાંચકવગર્
યોહાનનો ત્રીજો પત્ર ગાયસને સંબોધીને લખાયો હતો. દેખીતી

ર તે આ ગાયસ યોહાન જે મંડળ ઓ વષે પ ર ચત હતો તેમાંની એક
મંડળ નો અગ્રણી સભ્ય હતો. તે લોકોના અ થ ત સત્કાર માટે જાણીતો
હતો.

હે ુ
પત્રનો હે ુ ા નક મંડળ ને આગેવાની આપવામાં પોતાના વખાણ

તથા અહભાવ વરુદ્ધ ચેતવણી આપવાનો, પોતાની જરૂ રયાતો
કરતાં સત્યના શક્ષકોની જરૂ રયાતો પર વધારે ધ્યાન આપવાના
ગાયસના વતર્નની પ્રસંશા કરવાનો (5-8), ખ્રસ્તનાં કાયર્ કરતાં પોતાની
જરૂ રયાતો પર વધારે ધ્યાનઆપવાના દ યોત્રેફેસના તરસ્કારપાત્ર વતર્ન
વરુદ્ધ ચેતવણી આપવાનો (9), ુસાફર કરતો પ્રચારક તથા આ
પત્ર પહોંચાડનાર ક્ત તર કે દેમે ત્રયસની પ્રસંશા કરવાનો (12)
અને પોતાના વાંચકોને પોતે બહુ જલદ તેઓની ુલાકાત કરશે તે
જણાવવાનો હતો (14).

ુદ્રાલેખ
વ ાસીનો અ ત થ સત્કાર
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રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના— 1:1-4
2. ુસાફર કરતા સેવકોનો અ ત થ સત્કાર— 1:5-8
3. દુ તા ું નહ પણ ભલાઈ ું અ ુકરણ— 1:9-12
4. સમાપન— 1:13-15

પ્રસ્તાવના
1 જનેાં પર હુ સત્યમાં પ્રેમ રા ું છુ, તે વહાલા ગાયસને લખનાર

વડ લ.
2 મારા પ્રય મત્ર, હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે જમે તારો જીવ કુશળ છે તેમ
ું સવર્ વાતમાં કુશળ તથા તંદરુસ્ત રહે. 3 કેમ કે ભાઈઓઆ ા ત્યારે
તેઓએ ું સત્યમાં ચાલે છે તે પ્રમાણે તારા સત્ય વષે સાક્ષી આપી,
તેથી મને ઘણો આનંદ થયો. 4 મારાં બાળકો સત્યમાં ચાલે છે તે ું હુ
સાંભ ું છુ, તે કરતાં મને બીજો મોટો આનંદ નથી.

ગાયસની પ્રશંસા
5મારા પ્રયો,જયારે ભાઈઓને માટે, હા,અજાણ્યાભાઈઓને સારુ
ું જે કઈ કામ કરે છે; તે તો વ ા ુપણે કરે છે. 6 તેઓએ તારા પ્રેમ
વષે મંડળ ના વ ાસી સ ુદાયઆગળસાક્ષીઆપી છે. ઈ ર પ્રસ
થાય તેવી ર તે ું તેઓને આગળ પહોંચાડશે તો ું સારુ કરશ.ે 7 કેમ કે
તેઓ ઈ ુના નામની ખાતર બહાર નીક ા છે અને વદેશીઓ પાસેથી
કઈ લેતા નથી. 8આપણે તેવા માણસોનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે
જથેી આપણે સત્યનો પ્રચાર કરવામાં તેઓના સહકાર ઓ થઈએ.

દ યોત્રેફેસ અને દેમે ત્રયસ
9મેં વ ાસી સ ુદાયને કઈ લ ું, પણ દયોત્રેફેસ,જે તેઓમાં ુ

થવા ચાહે છે, તે અમારો સ્વીકાર કરતો નથી. 10 તે માટે જો હુ આવીશ
તો તે જે કામો કરે છે તે કામોને હુ યાદ કરાવીશ; તે અમાર વરુદ્ધ
ખરાબ બોલીને બક્વાસ કરે છે, તેટલેથી સં ુ ન થતાં પોતે ભાઈઓનો
અંગીકાર કરતો નથી; તેમ જ જઓે અંગીકાર કરવા ચાહે છે તેઓને તે
અટકાવે છે અને મંડળ માંથી તેઓને બ હષ્કૃત કરે છે.
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11 મારા પ્રય, દુ તાને ન હ, પણ સારાને અ ુસરો. જે સારુ કરે છે
તે ઈ રનો છે,જે ખરાબ કરે છે તેણે ઈ રને જોયા નથી. 12 દેમે ત્રયસ
વષે સઘળાં સારુ બોલે છે; અને તેઓ જે કહે છે તે સાથે સત્ય સંમત
થાય છે અને અમે પણ તેના વષે સારુ કહ એ છ એ અને ું જાણે છે
કે અમાર સાક્ષી ખર છે.

અં તમ સલામી
13મારે તારા પર ઘણું લખવા ું હ ુ,ં પણશાહ તથા કલમથી હુ તારા

પર લખવા માગતો નથી, 14 પણ હુ તને જલ્દ મળવાની આશા રા ું છુ
ત્યારે આપણે ુખો ુખ વાત કર ું. 15 તને શાં ત થાઓ. મત્રો તને
કુશળતા કહે છે. સવર્ના નામ લઈને મત્રોને ક્ષેમકુશળ કહેજ.ે
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