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3 േയാഹന്നാൻ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േയാഹന്നാെന്റ മൂന്നു േലഖനങ്ങള െടയും
രചയിതാവ് ഒരു വ്യക്തി തെന്നയാണ.് ഭൂരിഭാഗം
പണ്ഡിതരും േയാഹന്നാൻ അേപ്പാസ്തലൻ
േപരാണ് നിർേദ്ദശിക്കുന്നത് “മൂപ്പൻ “എന്ന്
േയാഹന്നാൻ തെന്ന വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു.
സഭയിെല തൻെറ ്രപാധാന്യവും ്രപായാധിക്യവും
അതുേപാെലരണ്ടാം േലഖനത്തിന ്െറെകട്ട ംമട്ട ം,
കണക്കിെലടുത്താല ് ഇത് േയാഹന്നാെന്റ
രചനയാെണന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം. 85-95.
ഏഷ്യാൈമനറിെല എേഫേസാസിൽ വച്ച്
േയാഹന്നാൻഈേലഖനംഎഴുതി.
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഗാേയാസ് എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഈ േലഖനം
എഴുതുന്നത.് അേപ്പാസ്തലനുമായി അടുത്ത
ബന്ധമുള്ള ഒരു സഭയിെല ്രപധാന വ്യക്തി
ആയിരുന്നിരിക്കാം ഗേയാസ.് ഗാേയാസിെന്റ
ആതിഥ്യം ്രപസിദ്ധമായിരുന്നു.
ഉേദ്ദശം
്രപാേദശിക സഭകളിൽ േനതൃത്വം
വഹിക്കുന്നവര ് അഹങ്കരിക്കുകയും സ്വയം
ഉയർത്തുകയും െചയ്യന്ന നടപടിെയ
വിമർശിക്കുകയും ്രപാപ്തിക്കു ഒത്തവണ്ണം
നല്ല േവലക്കാെര കരുതുന്ന ഗാേയാസിെന്റ



3 േയാഹന്നാൻ 1 ii 3 േയാഹന്നാൻ 5

്രപവർത്തികെള ശ്ലാഘിക്കുകയും (5-8),
ദിേയാെ്രതേഫസിെന്റ ്രപവർത്തികെള കുറിച്ച്
മുന്നറിയിപ്പ് െകാടുക്കുന്നു (9), േദമി്രതിേയാസിെന്റ
നല്ല സാക്ഷ്യെത്ത േയാഹന്നാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
(12), സന്ദർശനെത്തക്കുറിച്ച് അവെര
അറിയിക്കുന്നു (14).
്രപേമയം
വിശ്വാസികള െടആതിഥ്യം
സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം. — 1:1-4
2. സഞ്ചാര ശു്രശൂഷകൻ മാർക്ക് െകാടുക്കണ്ട
ആതിഥ്യമര്യാദ. — 1:5-8

3.തിന്മെയവിട്ട നന്മെയഅനുകരിക്കുക. — 1:9-
12

4. ഉപസംഹാരം — 1:13-15
1 മൂപ്പനായ ഞാൻ സത്യത്തിൽ സ്േനഹിക്കുന്ന
്രപിയ ഗാെയാസിന് എഴുതുന്നത.് 2 ്രപിയേന,
നിെന്റ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നതുേപാെല നീ
സകലത്തിലും ശുഭമായും ആേരാഗ്യവാനായും
ഇരിേക്കണം എന്ന് ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
3 സേഹാദരന്മാർ വന്നേപ്പാൾ നീ സത്യത്തിൽ
നടക്കുന്നുഎന്നതായനിെന്റസത്യത്തിന്സാക്ഷ്യം
പറയുകയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച .
4 എെന്റ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന്
േകൾക്കുന്നതിേനക്കാൾ വലിയ സേന്താഷം
എനിക്കില്ല.

5 ്രപിയേന, നീ സേഹാദരന്മാർക്കും
വിേശഷാൽ അപരിചിതർക്കും *േവണ്ടി
* 1. 5 അപരിചിതർക്കുംഅപരിചിതെരഅതിഥികളായി കരുതി
ആദരിക്കുന്നതിെനസൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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അദ്ധ്വാനിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം വിശ്വസ്തത
കാണിക്കുന്നു. 6 അവർ സഭയുെട മുമ്പാെക
നിെന്റസ്േനഹത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നീ അവെര ൈദവത്തിന് േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം
യാ്രത അയച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. 7 തിരുനാമം
നിമിത്തമേല്ലാ അവർ ജാതികളിൽനിന്ന് ഒന്നും
വാങ്ങാെത പുറെപ്പട്ടത.് 8 ആകയാൽ നാം
സത്യത്തിനു കൂട്ട േവലക്കാർ ആേകണ്ടതിന്
ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് ൈകത്താങ്ങൽ
െകാടുക്കണ്ടതാകുന്നു.

9 സഭയ്ക്ക് ഞാൻ ചിലെതഴുതിയിരുന്നു:
എങ്കിലും അവരിൽ ഒന്നാമനാകുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന ദിെയാെ്രതേഫസ് ഞങ്ങെള
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 10 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
വന്നാൽ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് എതിെര
ദുർവ്വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവേഹളിച്ച െകാണ്ട്
െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തികൾ അവന് ഓർമ്മവരുത്തും.
അവൻ ഇങ്ങെന െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തികളിൽ
തൃപ്തനാകാെത താൻ സേഹാദരന്മാെര
ൈകെക്കാള്ളാതിരിക്കുന്നത് മാ്രതമല്ല, അതിന്
മനസ്സള്ളവെര വിേരാധിക്കുകയും സഭയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കുകയും െചയ്യന്നു. 11 ്രപിയേന,
നന്മയല്ലാെത തിന്മ അനുകരിക്കരുത;് നന്മ
െചയ്യന്നവൻ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ
ആകുന്നു; തിന്മ െചയ്യന്നവൻ ൈദവെത്ത
കണ്ടിട്ടില്ല. 12 െദേമ്രതിെയാസിന് എല്ലാവരാലും
സത്യത്താൽ തെന്നയും സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ട ണ്ട്;
ഞങ്ങള ം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; ഞങ്ങള െട
സാക്ഷ്യംസത്യംഎന്ന് നീഅറിയുന്നു.

13 നിനക്ക് എഴുതി അയക്കുവാൻ പലതും
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ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും മഷിയും തൂവലുംെകാണ്ട്
എഴുതുവാൻ എനിക്ക് ആ്രഗഹമില്ല. 14എന്നാൽ
ഞാൻ േവഗത്തിൽ നിെന്ന കാണ്മാൻ
ആശിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ നമുക്ക് മുഖാമുഖമായി
സംസാരിക്കാം. 15 നിനക്ക് സമാധാനം.
സ്േനഹിതന്മാർ നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
സ്േനഹിതന്മാർക്ക് േപരുേപരായി വന്ദനം
െചാല്ല ക.
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