
3 IOAN
Tema cărţii: O bună mărturie în Biserică !

Referitor la temă: în 2 Ioan tema este să nu primeşti în casă pe 
amăgitori, pe cei ce nu învaţă că Isus a venit în trup; aici în 3 Ioan se 

spune de cel care nu voia să primească în casă pe cei ce vb. adevărul.
v.1 Gaiu, un slujitor preaiubit este:

v.2-4 Credincios adevărului şi:
v.5-8 Lucrează în adevăr şi cu credincioşie

v.9-12 O mărturie bună pentru Dimitrie - şi alta rea pentru Diotref

v.13,14 Speranţa revederii 
Autorul: Ioan ucenicul, adresată lui Gaiu (prezbiter?)

Data scrierii: aprox.90 d.Ch.
Scopul: ca evangheliştii să fie primiţi şi ascultaţi!

Cuvinte cheie: adevăr, mărturisiri, binele, răul,dragostea
v.cheie- v.3



Contraste : v.9 ‘’dar Diotref’’. Observăm contrastul dintre Gaiu 
şi Diotref.  V8 – V.10. Primeşte pe fraţi – nu-i primeşte ci, 
împiedică .. îi dă afară; binele -răul; umblă în adevăr – ne 
cleveteşte cu vorbe rele....

Analiza cuv.cheie:
Adevăr:
v.1 – iubesc cf.adevărului. Fraţilor să ne iubim cum ne-a iubit 

El.
v.3. Loial adevărului în vremi de împotrivire
v.4. Umblarea în adevăr aduce cea mai mare bucurie.2Ioan 4
v.8. Să lucrăm împreună cu adevărul, să ne alăturăm celor ce 

lucrează, ajutându-i.
v.12. Adevărul (Cuvântul) mărturiseşte bine despre Gaiu. 

Mărturia lor este adevărată.



Mărturisi:
v.3 fraţii au mărturisit că eşti credincios şi umbli în adevăr

v.6 au mărturisit despre dragostea ta
v.12 noi toţi mărturisim de bine despre Dimitrie, inclusiv 

Adevărul
Binele:
v.2.Urare: sănătatea şi sufletul, toate să-ţi meargă bine
v.3 îngrijeşte bine de călătoria fraţilor şi a străinilor
v.4 să primim bine pe astfel de oameni
v.11 urmează binele; cine face binele este din Dumnezeu
v.12 mărturiseşte bine, corect, conform cu adevărul
Răul:
v.10 faptele pe care le face, ne cleveteşte cu vorbe rele, 

împiedică, dă afară din biserică
v.11. nu urma răul..cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu



Dragostea:
v.6 dragostea ta înaintea bisericii
v.7 dragostea pentru Numele Lui a fraţilor şi străinilor şi a lui însuşi

Desfăşurare: Dimitrie era probabil un predicator itinerant şi Diotref îi punea la 
îndoială credibilitatea lui precum şi pe cea a apostolului. Dimitrie era probabil 
purtătorul acestei scrisori. Probabil că întreaga biserică era dominată de Diotref, 
iar Gaiu era rugat să poarte de grija fraţilor predicatori care călătoreau. Se mai 
pare că Diotref dă afară din Biserică pe cei ce i-ar fi sprijinit pe astfel de lucrători 
creştini. Diotref pune sub disciplină pe toţi cei ce nu sunt de acord cu el.

Ioan avea să meargă acolo să rezolve problema personal. El avea autoritatea unui 
apostol v.10

Ospitalitatea lui Gaiu era confirmată şi de cei din Biserica unde se afla Ioan, probabil că 
din Ierusalim.v.6

V.9 ne spune că Ioan mai scrisese o scrisoare bisericii, dar fără rezultat. În cf.cu legea 
evreiască a martorilor Ioan aduce 3 martori în apărarea lui Dimitrie:

1.Toţi care-l cunosc mărturisesc bine despre Dimitrie.
2.Adevărul – Cuvântul sfânt adeverea despre caracterul şi învăţătura lui Dimitrie.
3.Noi mărturisim despre Dimitrie.
Spre sfârşitul scrisorii Ioan scrie că avea să se ducă la ei, ceea ce era o încurajare ptr. 

cei doi şi o avertizare pentru Diotref.
Sunt eu o problemă sau o rezolvare a problemei?


