3 ਯੂਹੰਨਾ ੧

1

3 ਯੂਹੰਨਾ ੭

3 John

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਭੂਿਮਕਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤ੍ਰੀ “ਬਜ਼ੁਰਗ” ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ
ਗਾਯੁਸ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਲੇਖਕ ਗਾਯੁਸ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਨਾਲ ਿਦਯੁਿਤ੍ਰਫੇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1-4
ਗਾਯੁਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ 5-8
ਿਦਯੁਿਤ੍ਰਫੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀ 9, 10
ਿਦਮੇਿਤ੍ਰਯੁਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ 11, 12
ਿਸੱਟਾ 13-15
ਨਮਸਕਾਰ
੧ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਿਪਆਰੇ ਗਾਯੁਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ।
੨ ਿਪਆਿਰਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਤੂੰ ਸਭਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਂ ।
੩ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈਂ । ੪ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ
।
ਗਾਯੁਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
੫ ਿਪਆਿਰਆ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਸੋ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੬ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ
ਿਪਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ । ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵ,ੇਂ ਿਜਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਂਗਾ । ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ
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ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਨੱਕਲ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ
। ੮ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਿਕ ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੋਈਏ ।
ਿਦਯੁਿਤ੍ਰਫੇਸ ਅਤੇ ਿਦਮੇਿਤ੍ਰਯੁਸ
੯ ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਿਦਯੁਿਤ੍ਰਫੇਸ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ । ੧੦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮੈਂ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ,
ਿਕ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ! ੧੧ ਿਪਆਿਰਆ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ
। ਿਜਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ । ਿਜਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ੧੨ ਿਦਮੇਿਤ੍ਰਯੁਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ।
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
੧੩ ਿਲਖਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਿਸਆਹੀ
ਅਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਿਲਖਾਂ । ੧੪ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਿਮਲਾਂ
। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ । ੧੫ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ
। ਸਾਡੇ ਿਮੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ । ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ
ਕੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੀਂ ।
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