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3 েযাহন
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েযাহনৰ তৃতীয় পত্র িনঃসেন্দেহ এজন মানুহৰ কমর্ আৰু অিধকাংশ

পিণ্ডত বয্িক্তেয় মন কেৰ েয এয়া পঁাচিন েযাহন েযাহেন িনজেক
এজন মণ্ডলীৰ বৃদ্ধ বুিল কয়, কাৰণ মণ্ডলীত থকা েতওঁৰ অৱস্থান,
আৰু েতওঁৰ বয়সৰ বােব েতওঁ এইদেৰ কয় আৰু ইয়াৰ আৰম্ভিণ,
েশষ, পদ্ধিত আৰু দৃষ্টিভংগী 2 েযাহনৰ অনুৰূপ হয়, তথািপ এই
এেকজন িলখেক উভয় পত্র িলিখেছ বুিল সামানয্ সেন্দহ হ’ব পােৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 85-95 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজত
েযাহেন এই পত্র এিচয়া মাইনৰৰ ইিফচৰ পৰা িলিখিছল
প্রাপক
েযাহনৰ তৃতীয় পত্রত গায়ৈল বুিল উেল্লখ কিৰেছ, এই গায় এটা

মণ্ডলীৰ িবিশষ্ট সদসয্ আিছল, িয মণ্ডলীৰ ৈসেত েযাহন পিৰিচত
আিছল আিতথয্ৰ বােব গায় জনাজাত আিছল

উেদ্দশয্
স্থানীয় মণ্ডলীৰ েনতৃস্থানীয়ৰ আত্মমিহমা আৰু আত্ম-অনুমানৰ

িবৰুেদ্ধ সতকর্ কৰাৰ কাৰেণ, গায় েতওঁৰ িনজৰ ওপৰত সতয্
িশক্ষকসকলৰ চািহদা িনবর্াণ প্রশংসনীয় আচৰণ (5-8), েতওঁ খ্রীষ্টৰ
কাৰেণ িনজৰ চািহদা তয্াগ কৰাৰ বােব সতকর্ কৰা (9), এজন
ভ্রমণকািৰ িশক্ষক আৰু তৃতীয় েযাহন পত্রৰ বাহক িহচােপ দাট্রিয়াচৈল
আেদশ িদিছল (12), েতওঁৰ পাঠকসকেল যােত জােন েয শীেঘ্র
এজন পিৰদশর্নৰ বােব আিহ আেছ (14)

মূল িবষয়
িবশ্বাসীৰ আিতথয্

প্রান্তেৰখা
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1. ভুিমকা — 1:1-4
2. ভ্রমনকাৰী শ্রিমকসকলক কৰা আিতথয্ — 1:5-8
3. মন্দতাক নহয় িকন্তু ভালক অনুকৰণ কৰা — 1:9-12
4. উপসংহাৰ — 1:13-15
1 িয জনক মই সতয্েৰ েপ্রম কেৰঁা, েসই জন িপ্রয় পিৰচাৰক গায়ৰ

সমীপৈল৷
2 েহ িপ্রয়জন, আেপানাৰ জীৱাত্মা েযেন কুশলপ্রাপ্ত, েতেনৈক

সকেলা িবষয়েত আেপানাৰ কুশল আৰু সু-স্বাস্থয্ হওক, এই েমাৰ
প্রাথর্না 3 েযিতয়া ভাই সকেল আিহ আেপানাৰ অন্তৰত থকা সতয্ৰ
িবষেয়, অথর্াৎ আপুিন েয সতয্ক ধিৰ ৰািখ জীৱন-যাপন কিৰ আেছ,
েসই িবষেয় সাক্ষয্ িদয়াত, মই অিতশয় আনিন্দত হ’েলঁা 4 েমাৰ
সন্তান সকল সতয্ত চলাৰ বাতর্ া শুিনেল িয আনন্দ জেন্ম, েসই
িবষয়তৈক অিধক আনন্দ েমাৰ আন ক’ত নাই

5 েহ িপ্রয়, আপুিন ভাই আৰু অিচনািক ভাই সকলৰ কাৰেণ
েযিতয়া কমর্ কিৰেল, েসয়া আিছল আেপানাৰ িবশ্বস্তাৰ অনুশীলন,
6 েতওঁেলােক আেপানাত জন্ম েহাৱা েপ্রমক েদিখেল আৰু সাক্ষয্
ৰূেপ মণ্ডলীৰ সনু্মখত আেপানাৰ েপ্রমৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেল ঈশ্ৱৰ
সন্তুষ্ট েহাৱাৈক েতওঁেলাকৰ যাত্রা পথত আপুিন আগবঢ়াই সাহাযয্
কিৰ ভােলই কিৰেল৷ 7 িকয়েনা েতওঁেলােক অনা-ইহুদী সকলৰ পৰা
এেকা নৈল, প্রভুৰ নামৰ কাৰেণ ওলাই ৈগিছল 8 এেতেক আিম
সতয্ৰ সহকাৰী হ’বৈল, এেন েলাক সকলক প্রিতপালন কৰা উিচত

9 মই মণ্ডলীৈল িকছু কথা িলিখিছেলা; িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজত
প্রাধানয্ৰ অিভলাষী িদয়িত্রিফেয় েমাৰ ক্ষমতা স্বীকাৰ নকেৰ 10 এই
কাৰেণ মই যিদ যাওঁ, েতিতয়া েতওঁ কৰা সকেলা কমর্ মই েতওঁক
েসঁাৱৰাম, েতওঁ আমাৰ িবৰুেদ্ধ হাসয্কৰ ভােব অসৎ কথােবাৰ কয়;
আৰু এই কমর্েবাৰৰ ৈসেত েকােনা কমর্সূচী নথকাত, েতওঁেলােক
িনেজও ভাই সকলক গ্রহণ নকেৰ আৰু গ্রহণ কিৰব েখাজা
সকেলােকা বাৰণ কিৰ মণ্ডলীৰ পৰা বািহৰ কেৰ

11 েহ িপ্রয়,আপুিন দুষ্কমর্ৰ অনুকাৰী নহব, িকন্তু সৎ কমর্ৰ অনুকাৰী
হওক িয জেন সৎ কমর্ কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ হয়; িয জেন দুষ্কমর্ কেৰ,
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েতওঁ ঈশ্বৰক েদখাই নাই 12 দীমীিত্রয় সকেলােৰ বােব সাক্ষয্, এেন
িক, স্বয়ং সতয্ৰ দ্বাৰােয়া সাক্ষয্ িদয়া ৈহেছ; আিমও সাক্ষয্ িদেছঁা;
আৰু আমাৰ সাক্ষয্ েয সতয্, * েসই িবষেয় আপুিন জােন

13 আেপানাৈল িলিখবৰ বােব েমাৰ অেনক কথা আিছল; িকন্তু
িচয়ঁাহী আৰু কলেমেৰ িলিখবৈল মই ইচ্ছা নকেৰঁা; 14 বৰং আশা কেৰঁা
েয, আেপানাক অিত েসানকােল েদিখবৈল পাম আৰু েতিতয়া মুখা-
মুিখ ৈহ কথা-বতৰা পািতম 15 আেপানাৰ শািন্ত হওক আেপানাৰ
বনু্ধ সকেল† আেপানাক সম্ভাষণ জনাইেছ আপুিনও আেপানাৰ বনু্ধ
সকলক‡ েমাৰ নােমেৰ সম্ভাষণ জনাব৷

* 1 অধয্ায়:12 েযা 21:24৷ † 1 অধয্ায়:15 েযাহনৰ লগত থকা গায়কৰ বনু্ধ
সকল৷ ‡ 1 অধয্ায়:15 গায়কৰ সেত থকা বনু্ধ সকল৷
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