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3 Johannesbrevet
1 Den äldste till den älskade Gaius, som jag älskar i sanningen.
2 Du älskade, jag önskar över alla ting att du må ha medgång och att du må
vara vid god hälsa, liksom din själ blomstrar.
3 Ty jag gladde mig mycket, när bröderna kom och vittnade om den sanning
som är i dig, såsom du vandrar i sanningen.
4 Jag har ingen större glädje än att få höra att mina barn vandrar i sanning.
5 Du älskade, vad än du må göra mot bröderna det gör du troget, och mot
främlingar;
6 Vilka har vittnat om din kärlek inför församlingen: vilka, om du leder dem
vidare på deras resa på ett Gudfruktigt vis, så skall du göra väl:
7 Ty för hans namns skull gick de ut, ej tagande något från Hedningarna.
8 Därför bör vi ta emot sådana, att vi skulle vara medhjälpare åt sanningen.
9 Jag skrev till församlingen: men Diotrefes, som älskar att vara främst
bland dem, tar inte emot oss.
10 Därför, om jag ska komma, så kommer jag komma ihåg hans gärningar
som han gör, babblande emot oss med ondsinta ord: och varande ej belåten
med det, tar han själv ej heller emot bröderna, och förbjuder dem som vill,
och kastar ut dem ur församlingen.
11 Du älskade, efterfölj inte det som är ont, utan det som är gott. Han som
gör gott är av Gud: men han som gör ondska har inte sett Gud.
12 Demetrius har ett gott rykte hos alla människor, och hos sanningen själv:
ja, och också vi vittnar; och ni vet att vårt vittnesmål är sant.
13 Jag hade många ting att skriva, men jag vill inte skriva till dig med bläck
och penna:
14 Men jag litar till att jag snart ska se dig, och vi skall tala ansikte till
ansikte. Vare frid till dig. Våra vänner hälsar dig. Hälsa vännerna med
namn.

