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The Third Epistle of John
େଯାହନ ତୃ ତୀୟ ପତ୍ର

େଲଖକ
େଯାହନ ତିେନାଟି ପତ୍ର ଏକବ୍ୟି କାଯର୍ ୍ୟ ଅେଟ ଏବଂ ଅେନକ

ଶା ଜ୍ଞମାେନ ପ୍ର କାଶ କରି େଯ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ େପ୍ର ରିତ
େଯାହନ ଅଟି । ମ ଳୀେର ନିଜର ାନ ଏବଂ ବୟସ, ପତ୍ର କୁ
ପ୍ର ାର ଏବଂ ସମା କରିବା େଶୖଳୀ ଏବଂ ଏହାର ଦୃି େକାଣ
େଯାହନ ି ତୀୟ ପତ୍ର ସହ ସମାନ, ଏହି ଦୁଇଟି ପତ୍ର ର େଲଖକ
େଯାହନ କି ା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟି ତାହା ହୁ ଏତ,ସେ ହଉ କରିପାେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 85-95 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯାହନ ଏହି ପତ୍ର କୁ ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ଏଫିସ ସହରରୁ

େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
େଯାହନ ତୃ ତୀୟ ପତ୍ର ଗାୟ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା ଯିଏ

ମ ଳୀେର ଏକ ବିଶି ବ୍ୟି ଥିେଲ ତାହା ସହିତ େପ୍ର ରିତ
େଯାହନ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଗାୟ ତାହା ର ଆତିଥ୍ୟସ ାର
ବିଷୟେର ପରିଚିତ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ାନୀୟ ମ ଳୀର େନତୃ ନିମେ ଆ ବଢିମା ଓ ୟଂ

ଧାରଣାର ବିରୁ େର େଚତାବନୀ େଦବା ନିମେ , ସତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା
େଦଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନ ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ
ଅଧିକ ମହ େଦଉଥିବାରୁ ଗାୟ ୁ ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ନିମେ (ତୃ .
େଯାହ 5-8),ଦୀୟତ୍ର ଫା ନିଜରଲାଭକୁ ଖ୍ର ୀ ମ ଳୀଠାରୁ ଅଧିକ
ମହ େଦବା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ େଦବା ନିମେ (ତୃ . େଯାହ
9), ଦୀମିତ୍ର ୀୟକୁ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ େଯାହନ
ତୃ ତୀୟ ପତ୍ର ବାହକ ଭାବେର ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ନିମେ (ତୃ . େଯାହ
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12) ନିଜର ପାଠକମାନ ୁ େଯାହନ ଶୀଘ୍ର େଭଟିବା ନିମେ ଆସି େବ
େବାଲି ସୂଚନା େଦବା ନିମେ (ତୃ . େଯାହ 14)।

ବିଷୟବ ୁ
ବି ାସୀମାନ ର ଆତିଥ୍ୟ

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ — 1:1-4
2. ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା େସବକମାନ ନିମେ ଆତିଥ୍ୟ — 1:5-8
3. ମ ତାକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ଉ ମତାକୁ ଅନୁକରଣ — 1:9-12
4. ଉପସଂହାର — 1:13-15

ଅଭିବାଦନ
1 ପ୍ର ାଚୀନ େଯ ମୁଁ, ପି୍ର ୟତମ ଗାୟ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି;

ତାହା ୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରୂ େପ େପ୍ର ମ କେର। 2 ପି୍ର ୟ ବ ୁ , ତୁ ଜୀବନର
େଯପରି ମ ଳ େହଉଅଛି, େସହିପରି ସବର୍ ବିଷୟେର ତୁ ର
ମ ଳ େହଉ ଏବଂ ତୁ େ ା ୍ୟ େଭାଗ କରୁ ଥାଅ, ଏହା େମାହର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା। 3 କାରଣ ଭାଇମାେନ ଆସି େଯେତେବେଳ ସତ୍ୟ ପ୍ର ତି
ତୁ ର ନି ାଭାବ, ଅଥର୍ ାତ୍ ସତ୍ୟେର ତୁ ର ଆଚରଣ ବିଷୟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ବିେଶଷ ଆନ ି ତ େହଲି।
4 େମାହର ସ ାନମାେନ େଯ ସତ୍ୟେର ଆଚରଣ କରୁ ଅଛି , ଏହା
ଶୁଣିବାଠାରୁ େମାହର ଆନ ର ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ।

ସହେଯାଗ ଏବଂ ପ୍ର ତିବାଧା
5 ପି୍ର ୟ ବ ୁ , ତୁ େ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ପ୍ର ତି ଏବଂ ବିେଶଷତଃ

ବିେଦଶୀ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ପ୍ର ତି ଯାହା କରୁ ଅଛ, ତାହା ବି ଭାବେର
କରୁ ଅଛ। 6 େସମାେନ ମ ଳୀ ନିକଟେର ତୁ େପ୍ର ମ ବିଷୟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ; ତୁ େ ଯଦି େସମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର େଯାଗ୍ୟ
ଉପକାର େଦଇ ବାଟ ବଳାଇଦିଅ, େତେବ ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ,
7 େଯଣୁ େସମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଠାରୁ କିଛି ହିଁ ଗ୍ର ହଣ ନ କରି
ଖ୍ର ୀ ନାମ ସକାେଶ ବାହାରି ଅଛି । 8 ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ
େଯପରି ସତ୍ୟ ସକାେଶ େସମାନ ର ସହକମର୍ ୀ େହାଇପାରୁ ,
ଏଥିନିମେ େସମାନ ର ଉପକାର କରିବା ଆ ମାନ ର କ ର୍ ବ୍ୟ।
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9 ମୁଁ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ କିଛି େଲଖିଲି; ମାତ୍ର ଦୀୟତ୍ର ଫା ମ ଳୀ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ େହବାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆ ମାନ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର।
10 େସ ଆ ମାନ ବିରୁ େର ମ କଥା କହି ଆ ମାନ ନି ା
କେର, ପୁଣି, େସଥିେର ତୃ ନ େହାଇ ନିେଜ ଭାଇମାନ ରଆତିଥ୍ୟ
କେର ନାହିଁ, ପୁଣି, ଅନ୍ୟମାେନ ତାହା କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ
େସମାନ ୁ ମନା କେର, ଆଉ ମ ଳୀରୁ େସମାନ ୁ ଉି କେର;
ଏଣୁ ମୁଁ ଗେଲ ତାହାର ଏହି ସମ କୃତ କମର୍ ରଣେର ଆଣିବି।
11 ପି୍ର ୟ ବ ୁ , ତୁ େ ଦୁ ମର୍ ର ଅନୁକାରୀ ନ େହାଇ ସ ମର୍ ର
ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ। େଯ ସ ମର୍ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ; େଯ
ଦୁ ମର୍ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଦଶର୍ ନ କରି ନାହିଁ। 12 ଦୀମିତ୍ର ୀୟ
ସପକ୍ଷେର ସମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ; ସତ୍ୟ ନିେଜ ସୁ ା ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇଅଛି; ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛୁ, ଆଉ ଆ ମାନ
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଯ ସତ୍ୟ; ଏହା ତୁ େ ଜାଣୁଅଛ।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
13ତୁ ନିକଟକୁ େମାହର ଅେନକ ବିଷୟ େଲଖିବାକୁ ଅଛି, କି ୁ

କାଳି ଓକଲମେରତାହା େଲଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହିଁ। 14େମାହର
ଆଶା େଯ, ଶୀଘ୍ର ତୁ ସହିତ େଦଖା େହବ, ଆଉ ଆେ ମାେନ
ମୁଖାମୁଖି େହାଇ କଥାବା ର୍ ା କରିବା। 15 ତୁ ପ୍ର ତି ଶାି େହଉ;
ମିତ୍ର ମାେନ ତୁ କୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । ପ୍ର େତ୍ୟକ ନାମ େଘନି
ମିତ୍ର ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
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