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েযাহেনর
তৃতীয় পত্র

1 আমার িপ্রয় বনু্ধ গােয়রেক, যােক আিম সেতয্ ভালবািস, তার
প্রিত এই প্রাচীেনর পত্র৷

2 িপ্রয় বনু্ধ, আিম জািন তুিম আিত্মকভােব ভাল আছ; আর তাই
আিম প্রাথর্না কির েযন েতামার সবিকছু ভালভােব চেল এবং তুিম
সুস্থ থাক৷ 3 আিম খুব খুশী হলাম, কারণ আমােদর ভাইেদর মেধয্
কেয়কজন এেস, তুিম েয সতয্ ধের রেয়ছ ও েয সতয্ পেথ চেলছ
েস িবষেয় জানাল৷ 4 আমার সন্তানরা েয সেতয্র পেথ চলেছ, এই
খবর শুেন আমার েয আনন্দ হয়, এর েথেক েবশী আনন্দ আমার
আর িকছুেত হয় না৷

5 িপ্রয় বনু্ধ, আমােদর ভাইেদর, এমন িক যঁারা অপিরিচত, তােদর
সকলেক তুিম েয সাহাযয্ কের থাক এ অিত উত্তম৷ 6 তঁােদর প্রিত
েতামার ভালবাসার কথা তঁারা এখানকার মণ্ডলীর সকলেক বেলেছন৷
তঁােদর যাত্রা পেথ সাহাযয্ করেল তুিম ভােলাই করেব৷ এমনভােব
সাহাযয্ কেরা েযন ঈশ্বর খুশী হন, 7 কারণ তঁারা খ্রীেষ্টর পিরচযর্ার
উেদ্দেশয্ই যাত্রা শুরু কেরেছন; আর তঁারা এর জনয্ যঁারা খ্রীষ্ট িবশ্বাসী
নয় তােদর কাছ েথেক িকছুই গ্রহণ কেরন না৷ 8 তাই এই ধরেণর
েলাকেদর সাহাযয্ করেত আমরা বাধয্, েযন আমরা সেতয্র পেক্ষ
সহকমীর্রূেপ কাজ কির৷

9আিম মণ্ডলীেক িচিঠ িলখলাম; িকন্তু েসই িদয়িত্রিফ, েয তােদর
েনতা হেত চায়, েসআমােদর কথা গ্রাহয্ কের না৷ 10এই কারেণআিম
ওখােন েগেল েস িক করেছ তা প্রকাশ করব৷ েস আমােদর িবরুেদ্ধ
িমথয্াভােব মন্দ কথা বেল, িকন্তু এেতও েস খুশী নয়৷ এছাড়া ভাইেদর
েস স্বাগত জানােত অস্বীকার কের৷ এমনিক যারা েসই ভাইেদর সাহাযয্
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করেত চায়, িদয়িত্রিফ তােদর সাহাযয্ করেত েদয় না, বরং তােদর
মণ্ডলী েথেক বাইের বার কের েদয়৷

11 িপ্রয় বনু্ধ, যা িকছু মন্দ তার অনুকরণ কেরা না, িকন্তু যা িকছু
ভাল তার অনুকরণ কেরা৷ েয ভাল কাজ কের েস ঈশ্বেরর েলাক, েয
মন্দ কাজ কের েস ঈশ্বরেক েদেখ িন৷

12 সকেলই দীমীিত্রেয়র উচ্চ প্রশংসা কের, এমনিক সতয্ও তার
সাক্ষী, আমরাও েসই একই কথা বলব৷ তুিম জান েয আমরা যা বিল
তা সতয্৷

13 েতামােক েলখবার অেনক কথাই আমার িছল; িকন্তু কািল
কলেম তা িলখেত ইচ্ছা কের না৷ 14 আশা কির িশিগ্গরই েতামােক
েদখব, তখন আমরা সামনা-সামিন কথাবাতর্ া বলব৷ 15 েতামার শািন্ত
েহাক্◌্৷ েতামার সব বনু্ধরা েতামায় শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷ আমােদর
বনু্ধেদর প্রেতয্কেক শুেভচ্ছা জািনও৷
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