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3 Yohana 

3 Yohana ni moja ya nyaraka fupi katika Bibilia. Imeandikiwa Gayo, ambaye Yohana 

anamuelezea kama rafiki mpendwa, mara nne. Anaonyesha furaha yake kwa kusikia 

habari ya uaminifu wa Gayo na ukweli na yuko na ujumbe kwa kanisa. 

Moyo wa Kiutume wa Yohana 

Tumekumbuswa moyo wa kiutume wa Yohana. Tunapofikiria juu ya kazi ya kiutume, kila 

wakati Paulo huja katika kumbukumbu lakini pia Yohana alikuwa na moyo kwa kanisa na 

katika kitabu cha Ufunuo, Yesu alimpa maono ya ajabu ya siku za uzoni, na ujumbe muhimu 

kwa makanisa 7 katika Asia. 

Urafiki wa Kikristo 

“Mzee, kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli.” Msingi na chanzo cha huu urafiki 

ulikuwa, kwa urahisi sana, ukweli wa injili. Ilikuwa ni ujuzi wa upendo wa Mungu, 

ulioonyeshwa kupitia kifo na ufufuo wa Yesu, ambao uliwaleta katika urafiki. Ushirika 

mwingine wowote ambao wangekuwa nao, huu ndio mwamba ambao wanasimama, ukweli 

thabiti, Yesu! 

Afya ya Kimwili na Kiroho 

Shauku ya Yohana kwa afya ya kimwili kuambatana na afya ya Kiroho ni ya umuhimu. 

Yohana anauhakika kwamba Gayo yuko mahali sahihi kulingana na roho yake lakini pia 

anasali kwa Gayo kuwa mzima wa afya ya mwili. Tunajua kuwa ustawi wetu wa kiroho ni wa 

umuhimu wa kwanza lakini mwili wetu, hekalu la Roho Mtakatifu, unahitaji kuwa sawa na 

vizuri ili kuongeza fursa ya kumtumikia Mungu. Yohana anamwombea Gayo, akijua kuwa 

mambo mengi yanaweza kutesa miili yetu. Mtindo wa maisha wenye hekima unahitaji 

kuandamana na bidii yetu ya kiroho. 

Uaminifu 

Rafiki mpendwa wa Yohana, Gayo, amekuwa muaminifu katika mwili wa Kristo. Wakati 

kanisa lilipopokea wageni, ambao walikuja kushiriki huduma ya kuhimiza na kutia nguvu 

mwili wa Kristo, Gayo aliwakaribisha, kuwatunza na kuwazaidia. Diotrefe alikuwa na 

mtazamo tofauti. Alipendelea kuwa wa kwanza na alikataa huduma ya Yohana na wengine 

kutoka nje ya kanisa la hapo nyumbani. Kwa kweli, tunastahili kupinga uovu na tuwe na 

hekima. Sio kila mgeni anatoka kwa Mungu na lazima tuwalinde watu wa Mungu kutokana 

na watu wanaokuja kama mbwa mwitu waliovalia nguo za mwana kondoo. Walakini, 

Diotrefe alikuwa uvumi, ambaye kujipenda kwake, kulimwongoza katika uaminifu na uovu. 
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Kutembea Katika Ukweli 

Yohana anamushauri na kumhimiza rafiki yake mpendwa kuiga yaliyo mema na sio kiovu. 

Nzuri hutoka kwa Mungu na ikiwa urafiki wetu naye ni wenye nguvu, basi tutafanya mema 

na kuwa baraka, badala ya kikwazo kwa mwili wa Kristo. Kinyume na tabia za kutozaidia za 

Diotrefe, Yohana anamsifu Demetrio, ambaye ameheshimika na wote kwa sababu 

anatembea katika ukweli wa neno la Mungu. Sifuni Bwana kwa watu kama hawa! 

Urafiki wa Ukweli 

Ni vyema kama watu wanaweza kuona kazi ya Kristo katika maisha yetu. Yohana ansjua 

kwamba ni ya msaada kuandika lakini kuonana uso kwa uso ni bora zaidi. Baba wetu wa 

Mbinguni anatamani sisi kumujulisha Yeye kwa marafiki wetu na upendo wa Yesu ndio 

ufunguo wa urafiki wa ukweli! 

Vipengele vya Kuzingatia: 

1. Ukweli wa injili ndio moyo wa urafiki wetu? 

2. Tunaangalia miili yetu kama mahekalu ya Roho Mtakatifu au tunaichukulia kawaida tu? 

3. Sisi ni waaminifu kama Gayo na Demetrio ama tuna tabia kama ya Diotrefe? 

4. Tuna wakaribisha Wakristo wengine ama tunawakataa? 

5. Tunamjua Mungu kama rafiki au tunatii amri Zake kama watumwa? 


