
LETRA E TRETË E GJONIT 
 
Përshëndetje 
Kryetari ia drejton këtë letër Gajit të dashur, të cilin e dua në të Vërtetën. 
2I dashur mik, dëshiroj që të jesh mirë në çdo drejtim, që të jesh mirë me shëndet si në trup, ashtu edhe 
në shpirt. 3Disa bashkëbesimtarë udhëtues më dëshmuan se po qëndron besnik ndaj së Vërtetës dhe po 
jeton sipas saj.  
Për këtë u gëzova shumë. 4Për mua nuk ka gëzim më të madh kur dëgjoj se fëmijët e mi jetojnë në dritën e 
së Vërtetës. 

 
Besimtarët e vërtetë dhe besimtarët e rremë 
5I dashur mik,  
ti je shumë besnik në përpjekjet e tua për bashkëbesimtarët, megjithëse ata vijnë nga bashkësi të huaja. 
6Bashkëbesimtarët na njoftuan për dashurinë tënde. Të lutem t’i ndihmosh, që ta vazhdojnë rrugën në 
mënyrë të denjë para Perëndisë. 7Në të vërtetë, ata u nisën për këtë udhëtim në shërbim të Mesisë dhe 
nuk pranojnë ndihmë nga të pafetë. 8Prandaj jemi të detyruar t’i ndihmojmë këta njerëz. Kështu 

ndihmojmë në përhapjen e së vërtetës. 
9I kam shkruar disa fjalë kishës, por Diotrefi, që e përvetësoi padrejtësisht drejtimin e kishës, nuk më 
kushton aspak vëmendje.  

10Kur të vij, do ta vë para përgjegjësisë për atë që ka bërë. Ai gënjen dhe tregon gjëra të pabesueshme për 
ne. Por kjo nuk i mjafton! Nuk i pranon bashkëbesimtarët që janë në kalim. Kur ndokush dëshiron t’i 
pranojë ata, ia ndalon dhe e shkishëron! 
11I dashur mik, mos ndiq këtë shembull të keq, por të mirin. Besimtari që bën mirë, dëshmon se i takon 
Perëndisë; kurse besimtari që bën keq, dëshmon se nuk e njeh Atë. 
12Për Demetrin po flasin mirë të gjithë. Jeta e tij në të Vërtetën flet vetë. Këtë dëshmi e vërtetojmë edhe ne, 
e ti e di se ne flasim të vërtetën. 
 

Përshëndetje e fundit 
13Kam edhe shumë gjëra për të të treguar, por nuk dua t’i them me shkrim. ♦ 
14Shpresoj se do të të shoh së shpejti dhe atëherë do të flasim personalisht dhe me hollësi për të gjitha 
këto. 
15Paqja me ty! 
Të përshëndesin miqtë e tu këtu. Përshëndet miqtë tanë, secilin personalisht. 
__________ 
♦ Gjoni jetonte i fshehur atëherë, prandaj dhe është i tërthortë me referencat e tij, se mos letrat e tij binin në duart e 

keqdashësve.  


