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Третото писмо на

Йоан

1

От Презвитера* до моя скъп
приятел Гай, когото обичам като
участник в истината:
2 Скъпи приятелю, моля се да
имаш добро здраве и всичко при
теб да върви добре, както зная,
че е добре душата ти. 3 Много се
зарадвах, когато няколко наши
братя пристигнаха и потвърдиха
истината в твоя живот и това, че
продължаваш да следваш истината.
4 Няма по-голяма радост за мен от
това да чуя, че децата ми следват
истината.
5 Скъпи приятелю, ти си верен във
всичко, което вършиш за нашите
братя, въпреки че са ти непознати.
6 Те разказаха пред църквата за твоята
любов. Моля те да ги изпратиш по
начин, който Бог би одобрил. 7 Те
тръгнаха, за да служат на Христос,†
и не приеха помощ от невярващите.
8 Затова ние, вярващите, трябва да

*1:1

3 Йоан 1:15

подпомагаме такива хора, като по
този начин работим заедно с тях за
истината.
9 Писах до църквата, но Диотреф,
който обича да се разпорежда като
най-важен сред тях, не иска да ни
послуша. 10 Затова, когато дойда, ще
изтъкна нещата, които той върши,
като ни клевети със злобни думи. Не
му стига това, но и не приема нашите
братя, а пречи и на онези, които искат
да ги приемат, и ги гони от църквата!
11 Скъпи приятелю, не подражавай
на злото, а на доброто. Всеки, който
върши добро, е от Бога, а всеки, който
върши зло, никога не е виждал Бога.
12 За Димитрий всички говорят
добре, свидетелство за това е и
самата истина. Добри думи за него
казваме и ние, а ти знаеш, че говорим
истината.
13 Имам да ти пиша много неща,
но не искам да върша това с перо
и мастило. 14 Надявам се скоро да
те видя и тогава да си поговорим
очи в очи. 15 Мир на теб. Поздравяват
те всички твои приятели. Поздрави
лично всеки от приятелите ни там.

Презвитера Вероятно апостол Йоан. Под „презвитер“ се има предвид повъзрастен мъж или ръководител в църквата (вж. Речника).
†1:7 на Христос Букв.: „заради името“.

