A treia epistol a lui Ioan – W. Kelly
A treia epistol a lui Ioan
Este greu s g sim o Epistol care s fie în opozi ie mai mare cu a doua epistol a lui Ioan, a a
cum este epistola cu care ne ocup m. i totu i ambele au origine comun , îns temele pe care le
trateaz sunt atât de diferite, deoarece credincio ii au nevoi foarte diferite. În Domnul Isus nu
exist nepotriviri, exist îns o nelimitat capacitate de adaptare cu privire la tot ce avem noi
nevoie. Temele celor dou epistole sunt evident diferite. Cea de-a doua epistol ne face cunoscut
o aten ionare foarte sever . Ceea ce îi ofer un caracter deosebit i importan cu valabilitate
general este faptul c ea nu este adresat unui presbiter sau unui supraveghetor, i nici unor
b rba i cum au fost Timotei i Tit, care într-un sens limitat i din motive deosebite au fost
reprezentan i ai apostolului, i anume într-o m sur care dep ea responsabilit ile zonale, ci
unei femei cre tine, al c rei nume nu este f cut cunoscut. O femeie aleas împreun cu copiii ei
sunt solicita i s împlineasc datoriile care le revin. Nu este vorba de o lucrare public sau în
Adunare, ci este vorba de credincio ia personal fa de Hristos într-o m sur atât de sever , c
destinatarilor epistolei li s-a interzis s primeasc în cas pe cel ce aduce înv turi gre ite, i nici
s nu-l salute, cum se obi nuia, deoarece el era un anticrist.
Cea de-a treia epistol este o rev rsare a celor mai intime simpatii cre tine; ea a fost adresat
unui cre tin, cunoscut pentru dragostea lui i grija lui deosebit pentru lucr torii din lucrarea
Domnului. El i-a primit din inim i i-a înso it în lucrarea pe care o f ceau, ca astfel lucrarea i ei
s progreseze, atât cât depindea de ei. De aceea cuvântul cheie din epistola a treia este
»prime te!«, în timp ce în epistola a doua este »s nu-l prime ti!« S-ar putea ca aceasta s apar
omului firesc ca fiind ceva arbitrar, absurd. Dar ce se spune despre el? »Dar omul firesc nu
prime te lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c ci, pentru el, sunt o nebunie ...« (1 Corinteni 2, 14).
Aici avem contrariul, i anume, armonia adev rat i des vâr it , i aceast armonie este lucrat
prin Hristos. Au existat i exist suflete care aici pe p mânt se fac una cu adev rul lui Hristos, i
în epistola a treia se spune: »prime te-i!« Este suficient c ei aduc înv tura lui Hristos, sub
premiza c ei umbl pe calea Domnului. În epistol nu este vorba de „func ii spirituale”. În
timpul acela Adunarea nu i-a permis s se amestece în drepturile Capului ei. Se inea seama de
libertatea de ac iune a Duhului Sfânt, pe care o respectau apostolii la începutul m rturiei cre tine.
M rimea i caracterul darurilor din timpul acela, când nu erau înc inventate barierele în
Adunare, erau foarte diferite. Existau probabil vestitori ai Cuvântului care aveau un orizont
limitat, ca s poat recunoa te însemn tatea lui Hristos în fiecare parte a Bibliei; al ii probabil c
posedau aceast claritate i erau gata s o accepte. Al ii probabil se l sau c l uzi i de sentimente
i sim uri, care erau tot a a de pu in cre tine ca i înclina ia spre dialectic i tiin . Credin a i
dragostea sunt cu totul altceva, ceea ce a rezultat din lucrarea anevoias f cut cu mult
abnega ie, aceea a pre uit Gaiu, din pricina Domnului.
Prima epistol se extinde prin Duhul Sfânt în afara sferei personale. Prin credin i dragoste
leag pe to i credincio ii în jurul persoanei lui Hristos i îi vede în p rt ie cu Tat l i cu Fiul
S u, Domnul Isus Hristos. Nici o alt epistol nu cuprinde mai deplin i mai extins întreaga
familie a lui Dumnezeu, l sând la o parte orice gând cu privire la anumite timpuri i locuri. Cea
de-a doua epistol este adresat unei femei alese i copiilor ei, iar cea de-a treia epistol este
adresat lui Gaiu. Cu toate c prin aceasta ele se deosebesc mult de prima epistol , ele sunt totu i
aplica ii deosebite ale aceluia i adev r i ale aceleia i dragoste f cute cunoscut în prima epistol .
În epistola a treia g sim generozitatea lucrat de Dumnezeu. Caracteristica principal a acestei
epistole este »dragostea în adev r«, a a cum o g sim în toate cele trei epistole. Gaiu nu este
dispus s se lase ab tut, prin lingu eal sau intimidare, de ceea ce se cuvine lui Hristos.
Autoritatea – chiar dac ea este îndrept it sau corespunz toare – era înso it de criticarea
adev rului i dragostei. Cineva s-a ridicat în egoismul s u – se pare c a avut loc în Adunarea din
care f cea parte Gaiu – i aspira la suveranitate, nu în concordan cu Scriptura, ci dup proprile
lui gânduri. Mul i au f cut ca i el; în privin a aceasta nu este lips de urma i. Apostolii i
prorocii i-au f cut lucrarea i au disp rut l sând în urma lor m rturia inspirat de nezdruncinat.
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În toate timpurile îns au fost oameni înd r tnici. De aceea ne sunt date înv turi pre ioase, ca
noi s tim cum s judec m i cum s ne comport m cu astfel de oameni. Una din înv turile
cele mai necesare ale acestei epistole este, c noi nu trebuie s -i accept m, ci s mergem cu
st ruin înainte pe calea lui Hristos. Domnul nu va întârzia s - i aduc aminte, în felul S u, de
faptele lor lipsite de dragoste i de cuvintele lor goale. El tie s dea pe fa înv tura
egocentric i s o acuze a a cum se cuvine, înv tur prin care este degradat autoritatea
apostolic i care lucreaz împotriva m rturiei Evangheliei, iar aceia care se opun acestui mod de
a lucra sunt da i afar din Adunare sub pretexte false. Este bine dac nu ne ocup m prea mult cu
lucrurile nefolositoare i nu ne l s m atra i de pe calea cea adev rat , pe care suntem supu i lui
Hristos. Dar tot a a de pu in s ne temem de l ud ro enia care se g se te de obicei la ace ti
oameni, care se înal pe sine i pe adep ii lor, în loc s -L urmeze pe Hristos. Numai legându-ne
strâns de El ne putem elibera de propriul eu. A-l dispre ui pe Diotref în mod arogant i a nu avea
mil de sufletul lui, aceasta ar dovedi un fel de gândire care nu ar primi aprobarea lui Hristos,
chiar dac El îl aten ioneaz .
Marele principiu, valabil atât pentru Adunare cât i pentru fiecare credincios în parte, este:
ascultare, în mod deosebit în zilele când lipse te puterea. Supunerea fa de Cuvânt vine de la
Domnul. Exist o comportare mai smerit , dar i mai categoric ? Ea ofer curaj i totodat
smerenie i ne men ine în deplin dependen de Acela în care credem, ale c rui urechi sunt
atente i care Î i ine cuvântul dat. Nu se poate renun a la principii, îns ele nu sunt suficiente.
Principiile nu au f cut niciodat pe un credincios s fie smerit sau plin de dragoste. Deseori ele
sunt folosite într-un mod rigid, aspru, legalist. F r Hristos cel viu nu vom ajunge niciodat la un
rezultat bun. El este la dispozi ia tuturor i activ pentru to i care n d jduiesc în El, iar Dumnezeu
în dragostea Lui ne d dreptul s ne folosim de toate sursele de ajutor care sunt în Hristos, ca unii
care suntem în mâna Lui i în mâna Tat lui.
»Presbiterul c tre preaiubitul Gaiu.« Apostolul î i deschide inima aici într-un fel în care n-o
face fa de femeie. Felul de exprimare al Scripturii este plin de în elepciune divin . Deseori
cuvintele solemne au condus la nebunie, i chiar la p cat. »Aleasa doamn « - aceasta ne
aminte te de Dumnezeu, în timp ce fa de Gaiu puteau s fie exprimate în modul cel mai simplu
cele mai cordiale sim minte. Apostolul a fost c l uzit spre cuvântul cel mai potrivit, i anume
»ales«. Atunci când Dumnezeu a ales femeia, a f cut aceasta nu pentru a face concesii
diavolului, ci pentru ca ea s i se împotriveasc ; atunci el ar fi fugit de la ea. Aceast femeie a
fost încercat într-un fel foarte greu pentru ea. O femeie ezit instinctiv s fac ceva nepotrivit
pentru o femeie. Cât de indecent trebuie s fie pentru ea s interzic cuiva – probabil unui om de
onoare, sau chiar unei cuno tin e – s intre în casa ei i s -i refuze chiar salutul obi nuit. Pentru
unul care nu iube te pe Domnul nostru pare ceva foarte aspru, dar tocmai aceasta vrea Duhul
Sfânt s ne sf tuiasc cu insisten . Cum ar putea fi altfel, când Hristos este atacat atât de
vehement, iar noi suntem chema i s fim r zboinici viteji ai Lui? »O doamn aleas « este tot a a
de obligat fa de onoarea lui Hristos, ca to i aceia pentru care El a murit i a înviat. Nici-un
credincios nu poate fi scutit de aceast obliga ie. În orice caz, aceasta s-a p rut Duhului lui
Dumnezeu a fi un lucru bun.
Întrebarea este: Ce face i ce înva respectivul acum? Probabil el a fost odinioar unealta
folosit pentru întoarcerea ei, sau a copiilor ei, la Dumnezeu, i pentru ea, ca femeie, era un efort
s nu mai ia în seam pe omul acela. Dar situa ia s-a schimbat, el era acum un du man al lui
Hristos, i nu un slujitor al Domnului. Este posibil ca omul acela s fi lucrat pe ascuns împotriva
Domnului. S inem seama c ace ti în el tori au fost ei în i i în ela i; satana i-a în elat,
f cându-i s se considere prietenii cei mai buni ai lui Hristos, ca i cum ar fi credincio i
adev ra i, i s - i închipuie c înv tura lor este adev rul curat, deosebit de atr g tor i de un
gen nou.
Cea de-a treia epistol ne prezint o cu totul alt îndatorire. Dac am fi avut numai pe a doua
epistol , atunci am fi fost în pericol s devenim severi, neîndur tori i suspicio i. Îns cea de-a
treia epistol ne pune insistent înaintea ochilor pe cine s primim din toat inima. Dac oameni
2/8

A treia epistol a lui Ioan – W. Kelly
periculo i umbl încoace i încolo i caut s intre, s nu uit m pe oamenii credincio i, care se
str duiesc cu toat seriozitatea s r spândeasc adev rul despre Hristos. Aleasa Doamn trebuia
s se fereasc de oamenii r i, oricât de conving tori s-ar fi înf i at ei, iar fratele este somat s fie
perseverent în dragoste cordial fa de oamenii buni i credincio i. Un astfel de frate are uneori
parte de dezam giri, i aceasta îl descurajeaz . El nu vrea s fie în elat, i deoarece astfel de
situa ii îl sup r , se decide s nu permit s mai aib loc a a ceva.
Apostolul îi scrie lui Gaiu, ca s -l îmb rb teze pe c rarea dragostei. Un început bun nu este
suficient; inta este s cre tem în dragoste i niciodat s nu obosim în a face binele. În acest sens
spune apostolul lui Gaiu: »... pe care-l iubesc în adev r.« Iubirea în adev r este tr s tura
caracteristic a celor dou epistole, chiar dac scopul i felul în care se aplic este diferit; ea este
temelia comun a celor dou scrisori. »Preaiubitule, doresc ca în toate s - i mearg bine i s fii
s n tos, tot a a cum îi merge bine i sufletului t u.« Ce cuvinte simple, de pre i cordiale!
Scriitorul nu se gr be te s discute chestiunea propriu-zis . Aceasta este o tr s tur frumoas
în Sfânta Scriptur , care în general ne prezint lucrurile succesiv, tratând cu aten ie plin de
dragoste lucrurile, cu excep ia pericolelor mari, care necesit o interven ie imediat – a a cum
este cazul în epistola c tre Galateni. Dar aici nu era un astfel de pericol i de aceea apostolul îl
asigur pe Gaiu de interesele personale fa de el.
El dore te s -i mearg bine în toate lucrurile. Modul de exprimare „mai presus de toate doresc
...” înseamn mult. Probabil c unii sunt c l uzi i de gândul excentric, c este pu in important
situa ia în care ne g sim, sau starea noastr de s n tate, important este c sufletului îi merge
bine. Apostolul inspirat nu sprijine te nicidecum un astfel de fanatism. Un frate poate avea
reu it în ceea ce face, sau poate e ua – apostolul are adev rate sim minte fr e ti fa de el.
Desigur, el acord prosperit ii sufletului locul întâi. Dac sufletului îi merge bine i aceast
stare se men ine, atunci putem fi siguri c Domnul se intereseaz de noi atât în tot ceea ce noi
întreprindem, în lucrul nostru, cât i de s n tatea trupului nostru. Dac sufletului îi merge bine,
atunci Dumnezeul nostru milostiv Î i are pl cerea atât în noi în ine, cât i în ceea ce facem. To i
perii capului nostru sunt num ra i. Dac nici-o vrabie nu cade la p mânt f r tirea Lui, dac El
se gânde te la corbi i la crinii câmpului – ce Tat minunat este El, cu care avem zilnic i în toate
lucrurile a face!
tim c dac se distruge casa noastr p mânteasc , avem o cl dire mult mai minunat de la
Dumnezeu, i dac omul nostru din afar se trece, omul dinl untrul se înnoie te în fiecare zi.
Aceasta este deosebit de important i ar trebui s fie gândul nostru primordial.
Aici era un frate care a dovedit bun tatea lui în grija fa de al ii, în mod deosebit fa de aceia
care au p r sit totul, ca s slujeasc Domnului Isus. Lui, al c rui suflet îi merge bine, îi dore te
apostolul reu it în toate lucrurile i s n tate, ca astfel s poat merge cu îndr zneal , liber i
nestingherit pe drumul lui.
Câteodat Dumnezeu ne ia ceva, care a pus st pânire pe noi, f cându-l s piar , ca astfel
sufletului nostru s -i mearg bine. Dac aceasta nu ajut , atunci El ne disciplineaz prin boala
trupului. Domnul în harul S u ia idolul i îl distruge. Aceasta poate fi dureros, dar inimile noastre
vor confirma ceea ce face Domnul pentru a îndep rta o curs care ne-a fost pus i pentru a
recâ tiga sufletele noastre, pentru ca ele s fie spre lauda i bucuria Lui. Câteodat un om plin de
râvn este pus la o parte, pentru ca el s înve e c Dumnezeu poate s - i fac lucrarea i f r el.
El a fost foarte activ în a înv a pe al ii i s vesteasc Cuvântul altora, i prin lipsa de veghere
sufletul lui a ajuns s duc lips de p rt ie. Domnul intervine în bun tatea i dragostea Lui
pedepsindu-l, i o boal mic devine binecuvântare pentru suflet. Deoarece sufletului lui Gaiu îi
mergea bine, apostolul îi dore te reu it i în toate celelalte lucruri, i chiar cu privire la
s n tatea trupului.
»A fost o mare bucurie pentru mine, când au venit fra ii i au m rturisit c e ti credincios
adev rului i c umbli în adev r« (versetul 3). Adev rul a f cut inima apostolului s se bucure.
Gaiu umbla în adev r i aceasta era un semn al faptului c sufletului lui îi mergea bine. Simpatie
pentru fra i, grija pentru al ii, reu it în lucrare i s n tatea trupului – ce puteau s însemne toate
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acestea în compara ie cu faptul c el era credincios adev rului i umbla în adev r? Aceasta era
m rturia dat de fra i despre el, i din pricina aceasta apostolul a fost umplut de o bucurie mare.
Gaiu n zuia mai întâi dup Împ r ia lui Dumnezeu i dup neprih nirea Lui, i toate celelalte iau fost date pe deasupra. În inima lui nu era nici-un fel de egoism, pentru el nu exista nici-un
compromis cu privire la Hristos, i adev rul nu era pentru el un lucru de rangul doi, ci el st ruia
în umblarea în adev r i în credincio ie. Aceast comportare a fost m rturisit clar de al ii. »... au
venit fra ii i au m rturisit c e ti credincios adev rului i c umbli în adev r«. Ar fi fost
îndoielnic dac Gaiu însu i ar fi vorbit despre aceasta, c ci nimeni care este statornic în dragoste
i în adev r nu va trâmbi a credincio ia i lucrarea sa. Cu cât mai mult cineva iube te i
pre uie te adev rul, cu atât mai mult el va condamna realiz rile lui mici în lucrarea i în via a sa
zilnic .
»Eu n-am bucurie mai mare decât s aud despre copiii mei c umbl în adev r« (versetul 4).
Nu mai este vorba de copiii femeii, respectiv de »copiii surorii alese«. Citim aici despre »copiii
mei«, adic despre aceia care erau înrudi i spiritual cu apostolul. Gaiu era unul dintre ei, i de
aceea el era scump pentru apostol. Gaiu nu numai c a început bine, ci el a f cut progrese în
bine, cu toate c r ul era prezent. Cu toate acestea era necesar s fie încurajat, i aceasta o face
cu mult ging ie: »Prea iubitule, tu lucrezi cu credincio ie în tot ce faci pentru fra i, i pentru
str ini totodat . Ei au m rturisit despre dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face bine s îngrije ti
de c l toria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu« (versetele 5, 6). A face fapte bune sau a
purta de grij , generos sau plin de dragoste – astfel de expresii vor fi folosit cei mai mul i cre tini
pentru Gaiu, dar pe Gaiu îl interesa în primul rând s umble în credin înaintea lui Dumnezeu.
Credin a include totdeauna pe Dumnezeu; acela i lucru face i dragostea, îns într-un fel cu totul
altul. În timp ce credin a se bazeaz permanent pe Cuvântul adev rului, dragostea este for a
motrice a naturii divine care se face cunoscut prin simpatii cordiale.
În unele traduceri, partea de la urm a versetului 5 nu numai c este incomplet , ci este i în
contradic ie cu sensul acestui loc din Scriptur . D impresia c aici ar fi vorba de dou cercuri de
persoane, i anume de »fra i« i de »str ini« sau »oaspe i«. Textul corect, confirmat de cele mai
bune manuscrise, spune: »... i anume str inii ace tia.« Esen ialul este c dragostea a fost oferit
prin credin fra ilor, care nu erau prieteni vechi, ci str ini. Scriptura scoate clar în eviden
valoarea pe care Dumnezeu o acord dragostei fa de str ini, cu atât mai mult cu cât aici ea
cuprindea leg tura fr iet ii. Copiii lui Dumnezeu sunt mai aproape de Dumnezeu decât îngerii.
De aceea putem spune c preocuparea i dorin a noastr cea mai mare ar trebui s fie primirea cu
ospitalitate a fra ilor no tri – i anume pe cei str ini -, mai mult decât g zduirea îngerilor. Cât de
mult a falsificat supersti ia adev rul i cât de mult a întunecat carnea însemn tatea rela iei
noastre cu Dumnezeu!
Mul i credincio i se poart cu dragoste fa de acei lucr tori din lucrarea Domnului, pe care îi
cunosc i îi admir , dar fa de fra ii str ini, de care nu au auzit, se in retra i. Gaiu avea
dragoste fa de fra ii str ini i în privin a aceasta a primit adeziunea clar din partea apostolului.
Ei au depus m rtuirie înaintea Adun rii despre dragostea Lui. »Dragostea fa de aproapele« sau
»facerea de bine« are un alt în eles, cu totul str in Scripturii, i se deosebe te cu totul de ceea ce
avem aici. Ea este pe o treapt inferioar fa de sentimentele divine, pe care le studiem aici.
Duhul lui Dumnezeu folose te frumosul cuvânt dragoste din limba noastr , care în gura unui
p gân are în eles sentimental, i d cuvântului dragoste o valoare binecuvântat i sfânt , îl leag
de cre tinism i astfel îl sfin e te pentru totdeauna.
Apostolul dore te mai de grab s înt reasc , decât s sl beasc înclina ia spre a exercita
dragoste, atunci când scrie »... Vei face bine s îngrije ti de c l toria lor, într-un chip vrednic de
Dumnezeu.« Dragostea lui Gaiu nu trebuia s înceteze, oricare ar fi fost împrejur rile, chiar dac
s-ar fi abuzat de ea.
Ace ti fra i mergeau în alte localit i, iar pentru Gaiu aceasta însemna: »îngrije te de c l toria
lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu.« Apostolul îi îndreapt aten ia spre ace ti lucr tori i nu-i
spune mai mult decât atât: »vei face bine«. Cât simplitate în concordan cu în elepciunea lui
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Hristos este în felul precaut de exprimare al Duhului Sfânt, care evit orice fel de aluzie la
constrângere sau exagerare, cu toate c lucrarea st tea pe inima apostolului! Aceasta ne
aminte te de ceva asem n tor din Epistola c tre Evrei 13, unde apostolul vorbe te de dou feluri
de jertfe: »... s aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertf de laud , adic , rodul buzelor care
m rturisesc Numele Lui«, i »s nu da i uit rii binefacerea i d rnicia; c ci lui Dumnezeu jertfe
ca acestea îi plac.« Prima este deosebit de important i de valoare; binefacerea i d rnicia pe
acest p mânt sunt pe o treapt inferioar , rezult îns din aceia i credin i din aceia i dragoste,
»c ci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac«. Jertfele spirituale sunt de un miros pl cut lui
Dumnezeu, i are pl cere de acelea care sunt în domeniul omenesc.
»C ci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, f r s primeasc ceva de la neamuri.« Vedem
aici motivul pentru care apostolul iubea a a de mult pe ace ti lucr tori. Ei s-au ferit s aib
avantaje de la sursele de ajutor ale lumii. Chiar dac au fost în nevoi, ei au inut la demnitatea
cereasc a Evangheliei i au dovedit c au c utat binele na iunilor i nu propriile avantaje. Ce
dezonoreaz Evanghelia mai mult, decât slujitorii ei sau Adunarea când devin cer etori la lume?
Nu se neag prin aceasta încrederea c Domnul poart de grij pentru lucrarea Sa? Cât de
învior tor este când cineva st mai presus de grija fa de sine însu i i a teapt totul de la
Domnul! Ceea ce lega inima lui Gaiu de acei lucr tori era c »ei au plecat pentru dragostea
Numelui Lui«. Ei nu au fost trimi i de oameni. Adunarea nu are nici-o împuternicire pentru
alegerea, ordinarea sau trimiterea slujitorilor Domnului. Este nedemn i arogant când Adunarea
sau slujitorii ocup pe nedrept locul lui Hristos. Hristos este Capul i Începutul, i numai El
trimite darurile Sale pentru slujb . Administra iile locale nu au nimic a face cu aceasta; se
deosebesc categoric de aceast lucrare.
Adunarea s recunoasc cu bucurie pe aceia, pe care Domnul îi trimite. A a a fost în Antiohia
(Faptele Apostolilor 14, 27), când Pavel i Barnaba s-au întors dintr-o c l torie, în care au fost
trimi i de Duhul lui Dumnezeu. Fra ii i-au »l sat s plece« (apelysan), compar cu Faptele
Apostolilor 13, 3, dar »trimi i« (ekpemphthentes) au fost de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 13,
4). Domnul Însu i, pe când înc era pe p mânt, a »trimis« pe cei doisprezece i pe cei aptezeci
(Luca 9, 2; 10,1); acum, când este în cer, alege i trimite pe aceia care au via a ve nic , i îi face
ap i pentru lucrarea Sa, oricare ar fi ea. El nu a renun at la drepturile Lui, i nici nu le-a
încredin at Adun rii, sau unuia din m dularele ei. Cu toate acestea citim în Faptele Apostolilor
13, 4 c lucr torii ei în lucrarea Domnului aveau p rt ie cu cei trimi i de Duhul Sfânt i c
aceast p rt ie au exprimat-o prin punerea mâinilor. Se pare c ei au repetat aceasta mai târziu
la Pavel, nu i la Barnaba, când a plecat a doua oar (Faptele Apostolilor 15, 40). Acest fel de a
proceda nu are nimic de a face cu ordinarea. Era un simplu semn festiv al faptului c ei au fost
încredin a i Harului lui Dumnezeu, a a cum i ast zi se face în unele ocazii, f r a avea nici cele
mai mici preten ii prin aceasta. Nu exist nici-un argument pentru faptul c Adunarea posed
autoritate în aceast privin . Autorizarea i darurile sunt exclusiv din partea Domnului, i El este
mereu Acela i – o realitate pe care cre tin tatea a uitat-o. De aceea este Duhul lui Dumnezeu aici
pe p mânt, ca s dea expresie în noi acestei realit i, a a cum avea loc în timpul acela. Chiar dac
for a ei de exprimare nu este a a de mare cum o vedem mereu în Faptele Apostolilor, totu i
Dumnezeu tie s foloseasc acelea i principii divine într-un mod corespunz tor st rii actuale a
Adun rii – o stare care ne constrânge la smerenie. Este o dovad de necredincio ie dac p r sim
c ile lui Dumnezeu în favoarea inven iilor omene ti, care nu sunt nicidecum justificate. »Este
datoria noastr dar, s primim bine pe astfel de oameni.« Ce har i ce în elepciune! Nu numai
Gaiu i ceilal i sfin i sunt solicita i s primeasc i s spun : Bun venit! unor astfel de oameni, ci
apostolul spune: »Noi suntem datori dar, s primim bine pe astfel de oameni.« În aceasta este
mai mult decât o frumuse e moral . Probabil noi am fi gândit c era suficient s -i scrie: „S
primi i pe astfel de oameni.” Dar el merge mult mai departe i prin „noi” include pe to i.
Apostolul nu se în l a pe sine, ci se f cea una cu ceilal i. În felul acesta înt re te i îmb rb teaz
pe acei fra i s înainteze cu smerenie în lucrare, chiar dac în Adunare nu se g sea nimeni care s
împ rt easc starea lui. Prin aceasta s-a f cut cunoscut în mod impresionant harul lui Hristos, i
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clericarismul care se forma, i care nesocotea pe ace ti lucr tori zelo i, a fost dezaprobat,
dovedindu-se tuturor cât de mult se bucurau ei de aprobarea i dragostea apostolului.
Dar apostolului nu-i este suficient numai atât, ci merge mai departe i spune: »... ca s lucr m
împreun cu adev rul.« Fra ii mei, doresc cu toat c ldura s v pun pe inim aceste cuvinte! Ce
onoare! Adev rul este v zut aici ca persoan , urât de diavolul i de lume, prin care satana
lucreaz în mii de feluri împotriva Domnului Isus i împotriva acelora care sunt una în m rturia
pentru El. Diotref era activ în privin a aceasta, cu toate c nu ni se spune c el simpatiza într-o
oarecare privin cu anticrist sau cu înv tura gre it . La el este vorba de un fel cu totul deosebit
al r ului. Starea lui era foarte nenorocit ; este mai bine s nu mai spunem nimic despre aceasta.
Dar este valabil pentru to i credincio ii, i se cuvine s fie lucr tori împreun cu adev rul. Dac
nu to i pot vesti cuvântul, noi to i putem, i trebuie s sim im cu adev rat i practic cu aceia care
fac aceast lucrare. Obi nuim noi s ne rug m pentru ei? Lu m noi seama, dac le putem fi
cumva de ajutor? Dac este a a, atunci noi suntem »împreun lucr tori«, nu numai dintre ei, ci
»cu adev rul«. Niciunul din sfin i nu poate sus ine c sunt obstacole reale, care te împiedic s
fii un lucr tor împreun cu adev rul. Dragostea lui Gaiu a fost remarcabil ; dar pentru to i, care
sunt sinceri înaintea lui Dumnezeu, este valabil aceia i chemare a dragostei: »Pentru c , dac
este bun voin , darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are« (2 Corinteni 8,
12). To i pot ajuta în multe feluri, în a a fel ca s fie pl cut Domnului, prin harul S u devenind
astfel lucr tori împreun cu adev rul. »Am scris ceva Bisericii« (versetul 9). Acest verset arat
c este o gre eal s se cread c apostolul nu a scris i alte scrisori, decât numai pe acestea care
le avem. Dumnezeu a avut grij s nu se piard scrisorile care sunt pentru credincio i o
binecuvântare care r mâne. Deoarece El le-a inspirat, ca s aduc foloase permanente, El a
vegheat asupra lor. S nu gândim c apostolii nu au scris i alte scrisori. De ce s n-o fi f cut?
F r a intra prea mult în aceast tem , nu se poate spune c oamenii inspira i nu au scris i
scrisori care nu au fost inspirate, i de aceea nu au putut fi preluate în canonul Sfintei Scripturi.
O situa ie asem n toare g sim în Vechiul Testament, dac ne gândim la c r ile lui Solomon i
ale altora. Dac Dumnezeu nu a p strat tot ce s-a scris, totu i El a pus în siguran tot ce a fost
inspirat pentru folosirea permanent , i a dat profe ilor S i capacitatea de judecat necesar .
Când a încetat inspira ia pentru Vechiul i Noul Testament, nu au mai existat nici prorocii.
Aceast alegere divin este de admirat, ea nu d nicidecum na tere la greut i. Dac s-ar fi scris
toate c r ile, care puteau s se scrie, atunci lumea nu le-ar fi cuprins, a a cum spune apostolul
nostru. Numai cuvintele i lucr rile Domnului nostru ar fi dep it capacitatea lumii, dac ar fi
fost scrise a a cum s-ar fi cuvenit. Cât de pre ioas este aceast alegere în eleapt – o
caracteristic remarcabil a inspira iei. Numai Dumnezeu poate s decid ce este de cel mai mare
folos. Cât de pu in cunosc Biblia chiar i aceia care o iubesc mai mult decât via a lor! O, dac
to ii copiii lui Dumnezeu ar cunoa te mai mult Biblia! Dac vei citi în fiecare zi din Biblie, - nu
numai cu sim minte de evlavie sau pentru studiu -, chiar i atunci fiecare cre tin adev rat î i va
putea ar ta cât de departe e ti în a în elege adâncimile ei. Ea dep e te chiar i pe cei mai mari
înv tori. Cât de mari vor deveni greut ile, dac vor fi atâtea c r i câte versete, sau câte capitole
sunt în Biblie! S admir m în elepciunea lui Dumnezeu care prin inspira ie a ales i ne-a
comunicat ce este necesar pentru folosirea permanent , i aceasta într-o carte de o m rime relativ
mic , a a cum este Biblia, care ne-a dat-o. Nu este o afirma ie gre it , când se spune c po i s ai
foarte multe lucruri bune, sau po i s ai foarte pu in din ele. În Biblie nu avem nici-una din aceste
alternative, ci avem exact ceea ce Dumnezeul Cel în elept a prev zut a fi cel mai bun pentru
prosl virea Sa i pentru binecuvântarea noastr . A fost foarte important pentru El, ca Cuvântul
S u s fie atât de concis, cât se potrivea cu plin tatea adev rului descoperit. »Am scris ceva
Bisericii, dar Diotref, c ruia îi place s aib întâietatea între ei, nu vrea s tie de noi« (versetul
9). De aceea nu este greu s în elegem de ce nu avem aceast scrisoare scris de Ioan. S-ar p rea
c în ea era descris inuta moral rea a lui Diotref, c el a t inuit aceast scrisoare fa de
Adunare i în felul acesta nu a primit pe apostol.
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»De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, c ci ne clevete te cu
vorbe rele. Nu se mul ume te cu atât; dar nici el nu prime te pe fra i, i împiedic i pe cei ce
voiesc s -i primeasc , i-i d afar din Biseric « (versetul 10). Oricare ar fi fost înv tura lui,
faptele lui erau rele. »De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele lui.« Aceia i inut
moral , pe care Diotref a ar tat-o când a lep dat ce a scris apostolul – dac prin aceasta se
în elege c nu a primit pe apostol -, s-a ar tat i în dispre uirea fra ilor care au plecat s vesteasc
Cuvântul. Probabil gândea: „Ce caut ei aici? Aici sunt eu! Este treaba mea, s m îngrijesc de
adev r! Nu m-am gândit niciodat s le cer ajutorul, i tocmai lor, ca str ini, care vin pe
nea teptate, f r s fie chema i sau trimi i. Sunt invadatori!” Acest fel de gândire nu este
neobi nuit, i dac sunt unii care nu m rturisesc aceasta, se simte totu i frecvent c este a a.
Duhul i comportarea acestui om erau atât de pline de sine însu i, c a ar tat total lips de
respect fa de apostol. Cine se va mai mira atunci de antipatia lui fa de fra ii smeri i, care plini
de d ruire vesteau pretutindeni Evanghelia? F r îndoial se gândea, c ar fi fost mai bine ca ei
s r mân „s - i câ tige existen a prin munc cinstit ”, în loc s mearg acolo unde, cel pu in el,
nu voia s fie v zu i.
Apostolul continu , folosind cuvinte serioase: »Prea iubitule, nu urma r ul, ci binele.« Era
evident c Diotref f cea r ul. Gaiu trebuia s se fereasc s urmeze r ul, c ci r ul este infec ios.
El trebuia s se in strâns de bine. »Cine face binele, este din Dumnezeu: cine face r ul, n-a
v zut pe Dumnezeu« (versetul 11). Am merge prea departe dac am spune c Diotref a fost
cuprins total de aceast dec dere; dar existau dovezi clare pentru a avea aceast team . Felul de
exprimare are caracter general, dar el îndeamn spre aten ie. Apostolul prezint simplu un
principiu, cine face r ul nu este din Dumnezeu. Cine face r ul din obi nuin , acela n-a v zut pe
Dumnezeu. Cât de pre ios este cel lalt aspect! Despre cel care face binele se spune c este din
Dumnezeu. Privirea spre Dumnezeu las în suflet amprente adânci. Nu se poate s fii v zut pe
Dumnezeu i s fii un f c tor de rele. R ul era prezent la Diotref într-o anumit m sur . Dac
acesta îl caracteriza, r mâne nedecis.
»To i, chiar i Adev rul, m rturisesc bine despre Dimitrie; i noi m rturisim despre el, i tii c
m rturia noastr este adev rat « (versetul 12). Aici ni se prezint un caracter nobil, despre care
nu am auzit nimic pân acum. Adev rul însu i d dea m rturie bun despre el, ca i ceilal i: » i
noi m rturisim despre el« - o m rturie despre care Gaiu era deplin convins c era în concordan
cu adev rul. » i noi m rturisim.« Gaiu putea s fie în deplin p rt ie cu Dimitrie. Unul dintre
motivele pentru care Duhul lui Dumnezeu prezint pe Dimitrie în felul acesta, pare s fie, ca i
noi, în aceste zile rele, s privim cu aten ie spre aceia care cheam pe Domnul dintr-o inim
curat . Dac aici ni se relateaz despre un Dimitrie, atunci existau cel pu in doi care meritau
lauda, i anume Gaiu i Dimitrie, f r s mai vorbim de fra ii credincio i – chiar dac erau str ini
-, i despre care Diotref nu avea nimic bun de spus. Apostolul nu voia ca noi s devenim foarte
descuraja i prin felul de gândire al r ului, sau al acelora care vorbesc r ul, ci îl preocupa mult ca
inimile noastre s fie înviorate prin adev r i dragoste. »A vrea s - i spun multe lucruri, dar nu
voiesc s i le scriu cu cerneal i condei. N d jduiesc s te v d în curând, i atunci vom vorbi
gur c tre gur . Pacea s fie cu tine. Prietenii î i trimit s n tate. Spune s n tate prietenilor,
fiec ruia pe nume. Amin« (versetele 13-14). S nu fim descuraja i i înv lui i de r u. Exist
pericolul permanent s devii resemnat i s gânde ti c totul este pierdut. Niciodat nu voi putea
simpatiza cu un astfel de gând lipsit de credin . Întinderea excesiv a r ului sub cele mai rele
forme i e ecul multora, care p reau s fie credincio i, ne face tot mai mult s nu ne încredem în
noi i cu toat hot rârea inimii s ne încredem în Domnul. S nu uit m niciodat c Duhul Sfânt
este cu noi i în noi ca s ne strâng în Numele Domnului Isus, i chiar mai mult, s aduc pe
p c to i la poc in ; ambele le face Duhul Sfânt.
Cât de simple i adev rate sunt cuvintele de încheiere ale scrisorii. Marii arti ti obi nuiesc s
prezinte atât pe Domnul, cât i pe apostoli i pe sfin i cu o aureol . Sfânta Scriptur vorbe te
simplu despre to i ace tia, f r s -i împodobeasc : despre Domnul ca cel mai blând i smerit
dintre to i oamenii; despre apostoli, ca despre aceia care, spre deosebire de ceilal i fra i, au
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dovedit o mare lep dare de sine i au avut o sim ire mult mai vie a privilegiului Harului lui
Dumnezeu, i anume, de a r mâne în el. Nu ne este greu s recunoa tem aici pe aristocratul
format prin felul de gândire cereasc , care voia s fie »un rob al lui Isus Hristos«, a a cum cel
mai mare dintre ei spunea cu predilec ie despre sine. Duhul Sfânt a dat energia s se fac semne
i minuni, i în toate acestea s se comporte a a fel, ca i cum cel ce f cea acestea nu era nimic în
sine însu i. Scriitorul inspirat avea multe de scris cu cerneal i condei, dar spera s vad pe prea
iubitul lui Gaiu, i atunci puteau s vorbeasc gur c tre gur . El prefera p rt ia vie i i-a dorit
pân atunci s aib parte de pace. Aici sunt prietenii care se salut reciproc, nu la modul general,
ci »cu numele«; cea de-a doua scrisoare se încheie cu salut ri familiare: »Copiii surorii tale alese
î i trimit s n tate.«
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