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3 ೕ ಾನನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ೕ ಾನನ ಮೂರು ಪತಿ್ರಕೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ

ಕೃತಿ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಬಹುತೇಕ ಪಂಡಿತರು ಇದು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನದು ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ

ತನ್ನ ಾ್ಥನದ ನಿಮಿತ್ತ ಮತು್ತ ಾನು ವ ೕವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾನನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಹಿರಿಯನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಇದರ ಾ್ರರಂಭ, ಮು ಾ್ತಯ, ಶೈಲಿ ಮತು್ತ ಹೊರನೋಟವು 2
ೕ ಾನನಪತಿ್ರಕೆಗೆಸದೃಶ ಾಗಿದೆ,ಒಬ್ಬನೇ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನುಎರಡೂ

ಪತಿ್ರಕೆಗಳನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹವಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 85-95 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಫೆಸದಿಂದ ೕ ಾನನು ಈ

ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
3 ನೆಯ ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಾಯನಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ

ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಈ ಾಯನು ೕ ಾನನಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಾಗಿದ್ದ
ಸಭೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದರ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಾಯನು ಅವನ ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ ಾ ್ಕಗಿ
ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಲಿ್ಲರುವ ದುರಭಿ ಾನ

ಮತು್ತ ದುರಹಂ ಾರದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಲು, ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ
ಸತ್ಯದ ಬೋಧಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಾಯನ
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ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು (ವ. 5-8), ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಧೆ್ಯೕಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ
ದಿ ತೆ್ರೕಫನ ನೀಚ ಾದ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲು
(ವ. 9), ಸಂಚಾರಿ ಬೋಧಕನು ಮತು್ತ 3 ನೇ ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಯ
ಓಲೆ ಾರನು ಆದ ದೇಮೇತಿ್ರಯನನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು (ವ. 12), ತನ್ನ
ಓದುಗರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ೕ ಾನನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು (ವ. 14).

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ಾ್ವಸಿಯಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ— 1:1-4
2. ಸಂಚಾರಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ— 1:5-8
3. ಕೆಟ್ಟದ್ದನಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ— 1:9-12
4. ಸ ಾಪಿ್ತ— 1:13-15

ಪೀಠಿಕೆ
1 *ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಾದ ಾನು, †ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪಿ್ರಯ ಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ; 2 ಪಿ್ರಯನೇ,
ನೀನು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ,
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿ, ಸು ೕಮ ಾಗಿ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಸಹೋದರರು ಆ ಾಗೆ್ಗ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಮತು್ತ
ನೀನು ಸತ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳು ಾಗ, ‡ ಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟನು. 4 §ನನ್ನ

* 1:1 1:1 2 ೕ ಾ 1: † 1:1 1:1 1 ೕ ಾ 3:18; 2 ೕ ಾ 1: ‡ 1:3
1:3 2 ೕ ಾ 4: § 1:4 1:4 1 ಕೊರಿ 4:14, 15; ಗ ಾ. 4:19; 1 ತಿ . 1:2; 2
ತಿ . 1:2; ತೀತ. 1:4; ಫಿಲೆ. 10:
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ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ಸಂತೋಷವು ನನಗಿಲ್ಲ.

ಾಯನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಲಘನೆ
5 ಪಿ್ರಯನೇ, ನೀನು *ಸಹೋದರರಿಗೂ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ †ಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಿ. 6 ಅವರು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನೀನು ತೋರಿಸಿದ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮೆಚು್ಚವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನೀನು ನೆರ ಾಗಬೇಕು. 7 ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ‡ಹೆಸರನು್ನ
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ. §ಅನ್ಯಜನಗಳಿಂದ
ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಲ್ಲ. 8 ಆದುದರಿಂದ, ಾವು
ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸಹ ಾರಿಗ ಾಗುವಂತೆ, ಅಂಥವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ದಿ ತೆ್ರೕಫನ ಖಂಡನೆಯೂ ದೇಮೇತಿ್ರಯ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಲಘನೆಯೂ

9ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಾನು ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದನು; ಅಲಿ್ಲಯ
ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವ ದಿ ತೆ್ರೕಫನು ನಮ್ಮ ಾತನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 10 ಆದ ಾರಣ, ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಅವನು ಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ಅವನು ಹರಟೆಕೊಚು್ಚವವ ಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪ ಪ್ರಚಾರ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಇದರ ತೆಗೆ ಾವ ಸಹೋದರರನು್ನ

ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಾಗೂ ಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸಭೆ ಳಗಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.
11 ಪಿ್ರಯನೇ, *ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ಒಳೆ್ಳಯ
ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು; †ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವನು ದೇವರ
* 1:5 1:5 ಗ ಾ. 6:10; ಇಬಿ್ರ. 13:1: † 1:5 1:5ಮ ಾ್ತ 25:35: ‡ 1:7 1:7
ಅ. ಕೃ. 5:41: § 1:7 1:7 1 ಕೊರಿ 9:12, 15: * 1:11 1:11 ಕೀತರ್ 34:14;
37:27;ಯೆ ಾ 1:16, 17: † 1:11 1:11 1 ೕ ಾ 2:29:
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ಮಗ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ‡ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ
ಕಂಡವನಲ್ಲ. 12 ದೇಮೇತಿ್ರಯನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ, ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಾ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಷೆ್ಟೕ
ಅಲ್ಲದೆ ಾವು ಅವನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತದೆ; §ನಮ್ಮ ಾ
ಸತ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ನೀನು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕಯ.
ವಂದನೆಗಳು

13 ಾನು *ನಿನಗೆ ಬರೆಯಬೇ ಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ,
ಆದರೆ ಮಸಿಯಿಂದ ಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
14 ಾನು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವೆನೆಂದು ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಗ ಾವುಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡೋಣ. 15ನಿನಗೆ ಾಂತಿ
ಇರಲಿ. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಗೆ ವಂದನೆಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೆಸರಿಸಿ ವಂದಿಸು.

‡ 1:11 1:11 1 ೕ ಾ 3:6: § 1:12 1:12 ೕ ಾ 21:24: * 1:13
1:13 2 ೕ ಾ 12:
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