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ೕ ಾನನು
ಬರೆದಮೂರನೆ ಪತ್ರ

1ಸ ಾಹಿರಿಯನು, ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ,
ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
2 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುತಿ್ತದೆ

ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಸವರ್ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದೂ ಆರೋಗ ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದೂ ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದ ಕೆಲವರು ಬಂದು,
ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀನು
ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.
4 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದವರಿಗೆ
ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೂ ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ!
6 ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಸಹೋದರರು ಸಭೆಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು
ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. 7 ಈ ಸಹೋದರರು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ. ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಂದ ಅವರು
ಾವ ಸ ಾಯವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು

ಈ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. ಾವು ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾಗ, ಸತ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವರು ಾಡುವ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಾವೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
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9 ಾನು ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಆದರೆ ಾವು
ಹೇಳಿದುದನು್ನ ದಿ ತೆ್ರೕಫನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಾನೇ ಅವರ
ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಗಲೂ ಇಚಿ್ಛಸು ಾ್ತನೆ. 10 ಾನು
ಬಂ ಾಗ, ದಿ ತೆ್ರೕಫನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ! ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅವನು ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಜನರನೂ್ನ ಅವನು ತಡೆಯು ಾ್ತನೆ. ಆ
ಜನರು ಸಭೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ.

11 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ;
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವನು ದೇವರಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ
ಎಂದೂ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

12 ದೇಮೇತಿ್ರಯನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಸತ್ಯವೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು ಾವೂ ಸಹ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು
ಹೇಳುವುದು ನಿಜವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

13 ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ
ಾನು ಾಗದವನೂ್ನ ಇಂಕನೂ್ನ ಬಳಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಾತ ಾಡಬಹುದು. 15 ನಿನಗೆ ಾಂತಿಯಿರಲಿ. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಗೆ

ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ
ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು.
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