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Pamagat: Ang Pangwakas na Pagbati ni Juan kay Gaius. 

 

Texto: 3 John 13-14 “I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee: But I 

trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute 

thee. Greet the friends by name.” 

 

 Pagsasalin: (v.13) Marami akong isusulat sa iyo, ngunit hindi ko ibig isulat sa iyo sa 

pamamagitan ng tinta at panulat; (v.14) inaasahan kong makita ka agad at tayo'y mag-usap nang 

harapan. 

 

Panimula: 

1.  Ito ay ang pangwakas ng pagbati ni Juan kay Gaius. 

2.  Puno ito ng mga Christian principles at bibigyan natin pansin ang mga ito ngayon. 

3.  Pero, mag-review muna tayo sa mga napagaaralan natin sa mga verses na tinalakay natin 

noon. 

. 

I. Isang Review: 

A. Mayroong limang mga character sa aklat ng 3 John. 

 A.1. “the Elder” – Si Juan 

 A.2.  “Gaius” – joyful, loving, and hospitable – siya ay soul-healthy Christian. 

 A.3.  “his name’s sake” – Jesus Christ 

 A.4.  “Diotrephes” – pride 

 A.5.  “Demetrius” – good report 

B. Ang pangunahing diin ng liham ay ang paglakad sa katotohanan: 

 A.1.  “love in the truth” – v.1 

 A.2.  “truth that is in thee” – v.3 

 A.3.  “walking in the truth” – v.3, v.4 – no greater joy 

 A.4.  “fellowhelpers to the truth” – v.8 

 A.5.  Truth is the standard – v.12 (of a good testimony and of righteousness) 

   

II. Christian Principles of Friendship: 

A. (v.13) Ang pagsusulat ay maaring gamitin para sa pag-encourage sa kapatiran. 

B. May mga bagay na hindi kayang iabot ng sulat at mas maganda ang face-to-face. 

C. Huwag kalimutan ang mga naisulat ni Juan hindi lamang para kay Gaius, pati na rin ang lahat 

ng kanyang mga isinulat: The Gospel of John, the epistle of John, at ang aklat ng Revelation. 

D. Lubos ang kagalakan kapag ang pagsasama ay “face-to-face.” 

E. Ang pakikipag-kaibigan ni Juan at Gaius ay patungkol sa pagpapalaganap ng programa ng 

Dios. 

F. Ang pagbati ay nagpapakita ng pagmamahal. Kung si Christo ay na sa iyong puso, lahat ng 

nakay Christo ay na sa iyong puso rin. 

 

III. Ang Basbas o Panalangin ni Juan para kay Gaius: 

A. “Peace be unto you” – ang Kapayapaan ay sumaiyo. 

B. Itong basbas ay wala sa mga modernong salin. (kaya tayo gumagamit ng KJV, ito ay 

complete, walang kulang, at walang dag-dag). 

C. Ito ay nagpapakita na nais natin na lahat ng kaligayahan ay maabot ng ating mga kapatiran. 

D. Ang may kapayapaan at nagbabati ng ganito, ay ang nagnanais na ang kapatiran ay 

magkaroon rin ng kapayapaan. 

 

Katapusan: 

1. Ang pag-dating ni Juan kay Gaius, at kay Diotraphes ay katulad ng pagbalik ng Panginoon. 

2. Mayroon siyang dalang gantimpala para sa mga naglilingkod sa Kanya, at mayroon rin 

siyang kasamang hatol para sa mga suwail. 

3. Tulungan tayo nawa ng Dios na ilagay sa ating buhay ang mga bagay na pinagaralan natin at 

palagi nating isaisip ang Kanyang muling pagbalik. 
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