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േയാഹന്നാൻഎഴുതിയ
മൂന്നാംേലഖനം

1സഭാമുഖ്യനായഞാൻ,

സത്യമായി സ്േനഹിക്കുന്ന ്രപിയ ഗാെയാസിന്,
എഴുതുന്നത:്

2 ്രപിയേന, നീ ആത്മാവിൽ ബലവാനായി
ഇരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന എല്ലാ
കാര്യങ്ങളിലും ആേരാഗ്യവും അഭിവൃദ്ധിയും
ഉള്ളവനായിരിക്കണെമന്ന് ഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നു.
3നീസത്യംഅനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നുഎന്ന,്നിെന്റ
സത്യസന്ധതെയപ്പറ്റി ചില സേഹാദരന്മാർവന്ന്
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം
ആനന്ദിച്ച . 4എെന്റ മക്കൾ സത്യം അനുസരിച്ച്
ജീവിക്കുന്നു എന്നു േകൾക്കുന്നതിലും അധികം
ആനന്ദംഎനിക്കു േവെറയില്ല.

5 ്രപിയേന, സേഹാദരങ്ങൾക്ക,് അവർ
അപരിചിതരാെണങ്കിൽേപാലും നീ
അവർക്കുേവണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിെലാെക്കയും
വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു. 6 അവർ നിെന്റ
സ്േനഹെത്തപ്പറ്റി സഭയുെടമുമ്പാെക
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീ അവർക്ക്
ആവശ്യമുള്ളതു നൽകി ൈദവമഹത്ത്വത്തിനു
അനുേയാജ്യമാംവിധം യാ്രതയയയ്ക്കുന്നതു
നന്നായിരിക്കും. 7 െയഹൂേദതരരിൽനിന്ന്
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ഒരു സഹായവും വാങ്ങാെത അവർ യാ്രത
പുറെപ്പട്ടത് കർത്താവിെന്റ നാമംനിമിത്തം
ആയിരുന്നേല്ലാ. 8 അതുെകാണ്ട,് സത്യത്തിനു
സഹ്രപവർത്തകരാേകണ്ടതിനു നാം
ഇങ്ങെനയുള്ളവെരസൽക്കരിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

9സഭയ്ക്കു ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ
അവരിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
ദിെയാെ്രതേഫസ് ഞങ്ങെള അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
10 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ വന്നാൽ, ഞങ്ങെള
ദുഷിച്ച് അപവാദം പറയുന്ന അയാള െട
്രപവൃത്തി എല്ലാവരുെടയും ്രശദ്ധയിൽ
െകാണ്ടുവരും. അയാൾ ആ ്രപവൃത്തിെകാണ്ടും
തൃപ്തനാകിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല, സേഹാദരന്മാെര
സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും,
അതിനു താത്പര്യെപ്പടുന്നവെര തടയുകയും
സഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

11 ്രപിയേന, നന്മയല്ലാെത തിന്മ
അനുകരിക്കരുത.് നന്മ െചയ്യന്നവൻ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ ആകുന്നു,
തിന്മെചയ്യന്നവേനാ ൈദവെത്ത
അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല.* 12 െദേമ്രതിെയാസിന്
എല്ലാവരാലും, സത്യത്താൽത്തെന്നയും നല്ല
സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ട ണ്ട;് ഞങ്ങള ം സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു. ഞങ്ങള െട സാക്ഷ്യം സത്യെമന്ന്
നിനക്കറിയാമേല്ലാ.

13 നിനക്കായി എഴുതാൻ ധാരാളം ഉെണ്ടങ്കിലും
മഷിയും േപനയും ഉപേയാഗിക്കാൻ ഞാൻ

* 1:11 മൂ.ഭാ. കണ്ടിട്ടില്ല
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ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. 14 ഉടെന നിെന്ന കാണാെമന്നു
ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ നമുക്ക്
മുഖാമുഖമായിസംസാരിക്കാം.

15നിനക്കുസമാധാനം.

സ്േനഹിതർ നിെന്ന അഭിവാദനംെചയ്യന്നു.
സ്േനഹിതെര ആളാം്രപതി അഭിവാദനം
അറിയിക്കുക.
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