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యోహాను రాసినమూడవ పతిక
గంథకర
యోహాను 3 పతికలూ ఒక వయ్కి రాసినవే. ఎకుక్వ

మంది పండితులు అపోసత్లుడు యోహన్ రాశాడని
అభిపాయపడుతునాన్రు. తనకు సంఘంలో ఉనన్ సాథ్ నానిన్
బటిట్ , తన పెదద్వయసుని బటిట్ , యోహాను తనను “పెదద్” గా
చెపుప్కుంటునాన్డు. ఈ పతిక ఆరంభం, ముగింపు, లి, 2
యోహానుకు సరిపోలుతునాన్యి గనక ఈ రెంటినీ ఒకడే రాశాడని
భావించవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ 85 - 95
ఆసియా నర్ లోని ఎఫెసు పటట్ణం లో యోహాను ఈ పతిక

రాశాడు.
సీవ్కర
దీనిన్ యోహాను గాయి అనే వయ్కికి రాశాడు. ఇతడు యోహానుకు

పరిచయం ఉనన్ సంఘాలోల్ ఒక దానిలోపాముఖయ్ నమనిషి అయి
ఉండవచుచ్. గాయిఆతిథయ్ంలో పేరు గాంచిన వాడు.

పయోజనం
సాథ్ నిక సంఘంలో వయ్కులు తమను తాము గొపప్ చేసుకోవడం

గురించి హెచచ్రించడం. అంతేగాక సతయ్ వాకయ్ పబోధకుల
అవసరాలను తన అవసరాలకంటేపాముఖయ్ంగా ఎంచడంలోఅతణిణ్
మెచుచ్కోవడం (వ. 5-8). కీసుత్ పరిచరయ్ కంటే తనను అధికునిగా
చూసుకుంటునన్ దియోతెఫేను గురించి యోహాను హెచచ్రిసుత్ నాన్డు
(వ. 9). సంచార సువార పబోధకునిగా ఈ పతికను తెచిచ్న వానిగా
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దేమేతిని కూడాయోహాను మెచుచ్కునాన్డు (వ. 12). తని తవ్రలో
వారి దగగ్రకు వసుత్ నాన్నని చెబుతునాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
విశావ్సుల ఆతిథయ్ం

విభాగాలు
1. పరిచయం— 1:1-4
2. సంచార సువారికులకు ఆతిథయ్ం— 1:5-8
3. దురమ్రాగ్ తను కాక మంచిని అనుకరించడం— 1:9-12
4. ముగింపు— 1:13-15

పలకరింపులు
1 పియ న గాయికి, పెదద్ న నేను యథారథ్ న పేమతో

రాసుత్ నన్ది. 2 పియ సోదరా, నీవు ఆధాయ్తిమ్కంగా వరిధ్లుల్ తూ
ఉనన్టుట్ గానే అనిన్ విషయాలోల్ వరిధ్లాల్ లనీ, ఆరోగయ్వంతుడివిగా
ఉండాలనీ నేను పారిధ్సుత్ నాన్ను.

3 నీవు ఎపుప్డూ నడుసుత్ నన్టేట్ సతయ్మారగ్ంలో
నడచుకొంటునాన్వని నీ గురించి కొందరు సోదరులు వచిచ్
చెపప్గా విని చాలా సంతోషించాను. 4 నా పిలల్లు సతయ్మారగ్ంలో
నడుచుకుంటునాన్రని తెలుసుకోవడం కనాన్ నాకు గొపప్ సంతోషం
మరేదీ లేదు.

సువార పరిచరయ్ చేసే వారి గురించి
5 పియ సోదరా, నీవు సోదరుల కోసం అపరిచితుల కోసం

చేసుత్ నన్ది నమమ్కంగా చేసుత్ నాన్వు. 6 వారు సంఘం ఎదుట నీ
పేమను గూరిచ్సాకష్ ంఇచాచ్రు. దేవునికితగినటుట్ గావారిముందునన్
పయాణానికితోడాప్టు ఇచిచ్ పంపించు. 7వారు దేవునినామం కోసం
వెళత్ నాన్రు. యూదేతరుల నుండి వారు ఏమీ తీసుకోవడం లేదు.
8 కాబటిట్ మనం సతయ్ం విషయంలో జత పనివారమయేయ్లా వారిని
సీవ్కరించాలి.
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పెతత్నం చెలాయిసుత్ నన్ దియోతెఫే
9 అకక్డి సంఘానికి నేను రాశాను గాని, వారిలో గొపప్వాడుగా

ఉండాలని కోరుకొనే దియోతెఫే మమమ్లిన్ అంగీకరించడం లేదు.
10కాబటిట్ , నేను అకక్డికి వచిచ్నపుప్డు అతడు చేసిన పనులు,మా
విషయంలో మాటాల్ డిన చెడడ్ మాటలు గురు చేసుకుంటాను. అంతే
కాదు, తాను సవ్యంగా సోదరులను ఆహావ్నించడు, ఆహావ్నించిన
వారిని కూడా అడడ్గించి, సంఘంలో నుండి వెళళ్గొడుతునాన్డు.
11 పియ సోదరా, చెడునుగాక మంచినే అనుకరించు. మంచి
జరిగించేవాడు వ సంబంధి. చెడు జరిగించేవాడు దేవుణిణ్
చూడలేదు.

మంచివాడు దేమేతి
12 దేమేతి గురించి అందరూ మంచి సాకష్ ం చెపాప్రు. సతయ్ం

విషయంలో అతడు మంచి సాకష్ ం పొందాడు. మేము కూడా
మంచి సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్ం. మా సాకష్ ం సతయ్ం అని నీకు తెలుసు.
13 ఇంకా చాలా సంగతులు నీకు రాయాలనుకునాన్ను గాని కలంతో,
సిరాతో రాయడం నాకు ఇషట్ం లేదు. 14 కానీ నేను నినున్
తవ్రలోనేచూడగలనని ఆశిసుత్ నాన్ను. అపుప్డుమనంముఖాముఖీ
మాటాల్ డుకుందాం.

15 నీకు శాంతి కలుగు గాక. సేన్హితులు నీకు అభివందనాలు
చెబుతునాన్రు. అకక్డి సేన్హితులకు పేరు పేరునా మా
అభివందనాలు తెలియజెయియ్.
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