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Surat Yohanes yang ketiga
1 Kepada yang kekasih saudara saya seiman

Gayus— yang saya kasihi sesuai dengan ajaran
benar yang kita terima dari Allah.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
2 Saudara yang saya kasihi, doa saya, kamu

akan berhasil dalam segala hal dan sehat se-
cara jasmani— sama seperti kehidupan rohanimu
sehat. 3 Saya sangat bersukacita ketika beber-
apa dari saudara seiman datang, dan mereka
mengatakan secara terbuka bahwa kamu setia
dan terus mengikuti ajaran benar. 4 Bagi saya
tidak ada sukacita yang lebih besar daripada
mendengar bahwa kalian— yang saya anggap se-
bagai anak-anak saya, hidup dengan setia kepada
ajaran yang benar.

5 Saudara yang saya kasihi, kamu menun-
jukkan kesetiaan dengan semua bantuan yang
kamu berikan kepada saudara-saudara seiman
kita, walaupun mereka adalah orang yang tidak
kamu kenal. 6 Mereka sudah bersaksi di hada-
pan jemaat tentang bagaimana Saudara men-
gasihi mereka. Dan sekarang sayaminta Saudara
sekali lagi untuk menolong mereka dengan cara
yang berkenan kepada Allah, supayamereka bisa
melanjutkan perjalanan mereka. 7Mereka pergi
* 1:1 sesuai dengan ajaran benar … dari Allah Kata-kata ini men-
erjemahkan “dalam kebenaran.” Maksudnya ajaran benar atau
Kabar Baik tentang Kristus Yesus, yang mempersatukan semua
orang percaya.
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untukmelayani Kristus dan tidakmenerima ban-
tuan apa pun dari orang yang tidak mengenal
Allah. 8 Sebab itu, pantas bagi kita untuk meno-
long mereka. Apabila kita menolong mereka,
kita turut ambil bagian dalam pekerjaan mereka
untukmengabarkan ajaran yang benar.

9 Saya sudah menulis surat kepada jemaat,
tetapi Diotrefes tidak mau mendengarkan apa
yang kami katakan. Dia selalu ingin menjadi
orang nomor satu di antara mereka. 10 Oleh
karena itu, waktu saya datang, saya akan
menyatakan berbagai perbuatan yang sudah
dia lakukan— yaitu cerita palsu dan hal-hal
jahat yang dia katakan tentang kami. Dia juga
tidak mau menerima saudara-saudara seiman
yang datang ke tempat itu. Dan bukan itu saja,
dia bahkan melarang orang-orang yang mau
menolong saudara-saudara seiman itu. Dan
kalau ada anggota jemaat yangmasihmelakukan
hal seperti itu, diamengeluarkan orang-orang itu
dari jemaat.

11 Saudara yang saya kasihi, janganlah kita
mengikuti contoh yang jahat. Tetapi marilah kita
ikuti contoh yang baik. Orang yang biasanya
berbuat baik berasal dari Allah. Dan orang yang
tetap berbuat jahat tidak pernahmengenal Allah.

12 Semua orang mengatakan hal-hal yang baik
tentang Demitrius.† Dan sudah terbukti bahwa
cara hidupnya sesuai dengan ajaran yang benar.
Kami sendiri juga bersaksi bahwa dia adalah
† 1:12 Demitrius Kemungkinan besar, Demitrius adalah orang
yangmembawa surat ini kepada Gayus.
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orang baik. Dan kamu tahu bahwa apa yang kami
katakan adalah benar.

13 Masih banyak hal lagi yang mau saya sam-
paikan kepadamu, tetapi rasanya lebih baik saya
tidak menulisnya. 14 Saya berharap segera men-
gunjungimu, dankita akanberbicara secara tatap
muka. Doa saya, Allahakan selalumenjagamusu-
paya hidupmu tenang dalam perlindungan-Nya.
Teman-teman yang ada di sini mengirim salam
kepadamu. Sampaikanlah salam kami kepada
setiap teman yang ada di sana.
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