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Autorul: 
 
Apostolul Ioan 
 
Data: 90-100 d. Hr. 
 
Scrisoare personală: 
 

Această epistolă seamănă cu cea pe care Pavel i-o scrie lui Filimon, în sensul că este tot o 
scrisoare personală, scrisă, de data aceasta, de Ioan pentru “aleasa Doamnă”. Este cuvântul grecesc 
“electa” o adresare generală, sau se referă la o creştină din Biserica primară pe nume Electa? Se 
pare că această epistolă a fost adresată unei surori din Biserică, sau chiar unei Biserici, care era 
primitoare şi deschisă pentru a oferi găzduire tuturor celor care pretindeau că sunt creştini, deşi unii 
erau eretici. Ioan avertizează pe cei care oferă găzduire acestora din urmă că nu fac un lucru bun.  
 
TEMA: “De dragul adevărului”. 

    Merită să lupŃi pentru adevăr, şi totodată este greşit să-i găzduieşti pe învăŃătorii falşi.  
 
 
SCHIłA CONłINUTULUI: 
 

1. Dragostea trebuie manifestată numai în adevăr, v.1-6 , “IubiŃi în adevăr”. 
2.ViaŃa este o exprimare a învăŃăturii lui Cristos, v.7-11, (învăŃătura greşită duce la fapte      
rele). 
3. Salutări personale, v.12,13 
(ÎnvăŃătorii falşi nu trebuie primiŃi de creştini, dar adevăraŃii învăŃători trebuie primiŃi cu 
bucurie) 

 
COMENTARII: 
 

1. Dragostea trebuie manifestată numai în adevăr, v.1-6 
 
 v.1-  Termenul “prezbiter” are două înŃelesuri: 1) O persoană mai în vârstă; 2) Un titlu care 
desemnează o anumită poziŃie în Biserică- păstor, învăŃător. Aceasta este o referire clară la apostolul 
Ioan. Probabil că viaŃa lui era în pericol, datorită persecuŃiilor care s-au dezlănŃuit împotriva 
creştinilor, motiv pentru care nu şi-a folosit numele în această introducere. Ioan avea în jur de 90 de 
ani.  
 “Aleasa Doamnă”(electa kyria), căreia îi este adresată această scrisoare, s-ar putea referi la o 
soră cunoscută din Biserică. Personal, consider că aici este avută în vedere Biserica, deşi nimeni nu 
poate fi absolut  sigur care dintre aceste interpretări este cea  corectă. 
 “Adevărul” este tema acestei epistole. Cuvântul acesta se referă la corectitudine şi la 
sinceritate (în adevăr).  
 În 2 şi 3 Ioan putem să observăm cum învăŃătura prezentată în prima epistolă trece la 
acŃiune, şi este pusă în aplicare. “Adevărul” se referă la învăŃătura apostolilor.  
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v.2-   “De dragul adevărului”, implică o apărare a adevărului. 
“Care rămâne”, implică a locui în permanenŃă. “A-L cunoaşte, a fi în El, a rămâne în El 

înseamnă cunoaştere, părtăşie, şi statornicie”(Bengel). 
                          -Adevărul (în versetul 7) este Isus Cristos; 
                          -Adevărul (în versetul 9) se referă la învăŃătură.  

v.3 - “Harul, îndurarea şi pacea” – a fost adăugată îndurarea. 
“În adevăr şi în dragoste”- exprimă esenŃa vieŃii creştine. De multe ori oscilăm între cele 

două şi ne este greu să păstrăm un echilibru. Accentuarea unui element în detrimentul celuilalt poate 
duce la un conflict reprezentat de fundamentalişti, pe de o parte, şi liberali, pe de altă parte(vezi 
Efeseni 4:15).   
 v. 4  - În mod evident acesta este un răspuns la o scrisoare pe care el o primise. “Umblarea în 
adevăr”, se referă la modul de viaŃă, implicând ascultarea de poruncile Tatălui ceresc.  
 v. 5 - Vezi observaŃiile făcute pentru 1 Ioan 2:7.  

v. 6 - ÎnvăŃătura lui Ioan din prima sa epistolă are directă legătură cu creştinismul din primul 
secol în Imperiul roman.  
 

2. ViaŃa este o exprimare a învăŃăturii Lui Cristos, v.7-11 
 
 v.7-  Gnosticismul nega faptul că Isus Cristos a avut un trup fizic. Ei nu recunoşteau 
umanitatea Domnului Isus Cristos. Gnosticismul cerintian învăŃa că Isus a fost un om peste care a 
venit Duhul Sfânt când a primit botezul, dar L-a părăsit  înainte de răstignirea Sa. Gnosticismul 
docetic nega relitatea trupului fizic al Lui Isus,  spunând că El a fost doar o fantomă. Acesta este 
anticristul despre care vorbeşte Ioan.  
 v. 8 - Ioan avertizează doar cu privire la pericolul pierderii răsplătirii, nu şi a mântuirii.  
 v. 9 - Aici el se referă la cei care nu erau credincioşi adevăraŃi. Respingerea învăŃăturii lui 
Cristos, însemna că ei nu erau credincioşi adevăraŃi. ÎnvăŃătura pe care o crezi justifică şi modul tău 
de a trăi.  
 v. 10 - O traducere mai bună ar fi: ”Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce învăŃătura Lui, să 
nu îl primiŃi în casa voastră, şi nici să nu îl salutaŃi.” Pentru că în vremea aceea nu existau hoteluri 
în care să poată fi găzduiŃi învăŃătorii itineranŃi, aceştia erau primiŃi în casele credincioşilor. Pentru 
învăŃătorii falşi însă nu trebuia să fie loc în casele credincioşilor, şi nici un alt tip de ajutor.  

v. 11 - Cel care oferă sprijin unui învăŃător fals, se face părtaş faptelor lui rele. Oare nu ar 
trebui ca şi noi să fim mult mai atenŃi, astăzi? 
 

3. Salutări personale 
 

v. 12 - Ioan îşi anunŃă vizita pe care o va face persoanei sau Bisericii căreia îi scrisese.  
v. 13 - Saluturile sunt de la o altă persoană sau Biserică. 
 

Aceste versete simple constituie o mărturie clară de la Biserica primară. 
 


