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PersonalităŃi: 

Această scrisoare se aseamănă cu cea de-a doua epistolă a lui Ioan, deoarece are un caracter personal şi 
se ocupă de acelaşi subiect, şi anume “adevărul”. Cu toate acestea a treia epistolă a lui Ioan ne prezintă câteva 
personalităŃi care vor fi amintite în schiŃa cărŃii. Dacă în a doua sa epistolă Ioan spune că merită să lupŃi pentru 
adevăr, aici ni se spune că merită să slujeşti adevărului.  
SCHIłA:  

1. Gaiu, un frate scump în Biserica primară, v.1-8 
(Gaiu este cel căruia îi este adresată această scrisoare, şi în care este sfătuit să-i primească pe 
slujitorii adevărului.) 

2. Diotref, “căruia îi place să aibă întâietatea”, v. 9-11 
( Faptele rele sunt  semnul unei învăŃături greşite) 

3. Dimitrie, “ToŃi, chiar şi adevărul mărturisesc bine despre Dimitrie;” v.12-14. 
(O viaŃă neprihănită arată spre o învăŃătură corectă) 

COMENTARII: 
1. Gaiu, un frate scump în Biserica primară, v.1-8 
v. 1 “Prezbiterul” (vezi comentariul de la 2 Ioan 1) 

“Către prea iubitul Gaiu”; Ioan i se adresează în felul acesta de 4 ori (v.1,2,5,11. 
“în adevăr”, înseamnă “în sinceritate, în curăŃie. 

v. 2 Ioan se roagă pentru bunăstarea lui fizică şi materială 
v. 3 Prima referire la adevăr are în vedere învăŃătura apostolilor, iar cea de-a doua  trăirea şi 

comportamentul creştin.  
v.4 “Copiii mei” – probabil că Gaiu era unul dintre convertiŃii lui. 
      “umblă în adevăr” – trăiesc în conformitate cu învăŃătura apostolilor. 
v. 5-8 Ioan îl apreciază pe Gaiu care a primit şi a oferit găzduire adevăraŃilor învăŃători ai Cuvântului. 
În 2 Ioan, apostolul avertizează pe cei care îi primesc pe învăŃătorii falşi. În 3 Ioan, credincioşii sunt 
încurajaŃi să-i primească pe adevăraŃii fraŃi în credinŃă.  
2. Diotref, “căruia îi place să aibă întâietatea”, v. 9-11 
Misionarii din Biserica primară călătoreau foarte mult din loc în loc. Deoarece hanurile erau locuri 

stricate şi neîngrijite, aceşti misionari erau găzduiŃi de către credincioşi. Gaiu a fost unul dintre cei care şi-a 
deschis casa, şi Ioan îl apreciază pentru aceasta. Diotref s-a opus unei asemenea practici, iar Ioan îl acuză 
pentru lucrul acesta. Diotref dorea să fie în centrul atenŃiei, şi să primească toată aprecierea celorlalŃi. El 
cosidera că trebuie fie să conducă, fie să distrugă. Există şi astăzi persoane care doresc să aibă autoritate asupra 
Bisericii şi a păstorului. El era vinovat de cinci lucruri: 

a) Căuta cu orice preŃ să aibă poziŃia de conducere. 
b) L-a desconsiderat chiar şi pe apostolul Ioan, refuzând să-l primească în Biserică. 
c) A făcut afirmaŃii răutăcioase împotriva apostolilor. 
d) A refuzat să-i primească pe misionari. 
e) I-a exclus din Biserică pe cei care îi găzduiau pe aceşti misionari.  Acesta a fost Diotref – un 
dictator. 

3. Dimitrie, despre care “ToŃi, chiar şi adevărul mărturisesc bine…” v. 12,14 
v. 12 Deşi ni se vorbeşte despre Dimitrie doar într-un singur verset, putem să ne dăm seama de 

caracterul său de  creştin neprihănit înaintea Lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Numele său este unic în 
Biblie, şi înseamnă, “cel care aparŃine lui Demeter”; el a fost un convertit dintre păgâni. El a fost un om corect 
şi în învăŃătură şi în purtare, deoarece îl avea pe Cristos în viaŃa sa.  
 În această epistolă ne sunt prezentaŃi trei bărbaŃi care au făcut parte din Biserica primară. Doi dintre ei 
au avut o mărturie bună, iar unul nu a fost un creştin autentic. 

v.13, 14 Ioan ar fi scris o epistolă mai lungă dacă nu ar fi urmat să-l viziteze nu peste multă 
vreme pe prietenul său Gaiu. 
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