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عودة لمجدول

 .1بعث بيا القديس يوحنا الحبيب من أفسس فى أواخر القرن األول.

 .2ىدف الرسالة مدح غايس عمى كرم ضيافتو لمخدام وتشجيعو عمى ذلك.
 .3ىناك أكثر من شخص بإسم غايس فى العيد الجديد ،قد يكون أحدىم أو ليس منيم.

كانت الكنيسة ترسل كارزين ليكرزوا فى كل مكان .وىؤالء كانوا فقراء ال يقدرون عمى دفع تكاليف الفنادق،
باإلضافة لسمعة الفنادق السيئة (كانت كبيوت دعارة) .وىنا الرسول يشجع غايس عمى إستضافة ىؤالء الخدام
الكارزين ،ويرفض الرسول أسموب من يسمى ديوتريفس الذى رفض الرسل الذين ارسميم يوحنا ،حتى ال يفعل

غايس مثمو فى المستقبل .ومدح الرسول سموك من يسمى ديمتريوس.
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عودة لمجدول

يب الَِّذي أََنا أ ِ
س ا ْل َح ِب ِ
آية (ٔ)ٔ" -:اَ َّ
ُّو ِبا ْل َحق" .
ُحب ُ
لش ْي ُخ ،إِلَى َغ ُاي َ
الرسول يحب بالحق أى ألجل المسيح ،وبالمسيح الذى فيو.
ٕ
ش ْي ٍء
يبِ ،في ُكل َ
ُّيا ا ْل َح ِب ُ
آية (ٕ) " -:أَي َ
الرسول يتمنى أن يكون غايس ِ
يحا
صح ً
َ
الرسول ىنا أن صحة غايس كانت ليست عمى مايرام .والكنيسة تصمى من أجل صحة أوالدىا (فى أوشية المرضى)

َن
وم أ ْ
أ َُر ُ
جسدياً.

اجحا و ِ
س َك َن ِ
اج َح ٌة" .
يحاَ ،ك َما أ َّ
تَ ُك َ
صح ً
َن َن ْف َ
ون َن ِ ً َ َ
كما أنو نفسياً أى روحياً صحيح .ويرى البعض أن معنى كالم

كما تصمى لمراقدين والمسافرين .وأىم ما تطمبو ألجميم ىو غفران خطاياىم.

س َك َن ِ
اج َح ٌة = النجاح ليس ىو النجاح المادى وصحة الجسد .بل نجاح نفسى يتمثل فى اإلحساس بالشبع
َك َما أ َّ
َن َن ْف َ
والفرح والرضى والسالم الذى يمأل القمب .كما قال داود "أحبك يارب يا قوتى" (مز  .)11ودانيال ويوسف كانوا
ناجحين .ولألسف فيناك أباء ييتمون بنجاح أوالدىم مادياً ودراسياً وال ييتمون بحياتيم الروحية وأن يصرف أوالدىم

وقتاً مع اهلل.

ٖ
سمُ ُك ِبا ْل َحق" .
ش ِي ُدوا ِبا ْل َحق الَِّذي ِف َ
ض َر إِ ْخ َوةٌ َو َ
آية (ٖ) " -:ألَني فَ ِر ْح ُ
ت ِجدِّا إِ ْذ َح َ
يكَ ،ك َما أ ََّن َك تَ ْ
إذاً ىو يكتب ليشجعو أن يستمر فى مسمكو .فرحة الخادم ىى أن يرى أوالده يسمكون بالحق وبالمحبة وأن إيمانيم

سميم.

ٗ
ِ
ون ِبا ْل َحق.
َعظَ ُم ِم ْن ى َذا :أ ْ
سمُ ُك َ
س لِي فَ َر ٌح أ ْ
َس َم َع َع ْن أ َْوالَدي أ ََّن ُي ْم َي ْ
َن أ ْ
آية (ٗ) " -:لَ ْي َ
َس َم َع َع ْن أ َْوالَِدي = ىى أبوة يستمدىا من اهلل وفى اهلل وبو ،فإن صارت العالقة خارج الرب يسوع ينطبق عمييا ىذا
أْ
القول "ال تدعوا لكم أباً عمى األرض" (مت )11 – 1 :23وراجع (غل1 + 11 :4كو1 + 15 :4تس .)11 :2أى ال

تتصوروا أن أى إنسان لو الفضل فى الخيرات التى بين أيديكم  ،فمصدر كل خير ىو اهلل  .لكن قول يوحنا ىنا

أوالدى فيعنى أنو ىو الذى عرفو عمى المسيح  ،ويحبو كما يحب أى أب أوالده ويتمنى أن يراىم ناجحين .

ِ ٙ
ِباأل ِ
ص َن ُع ُو إِلَى ِ
ش ِي ُدوا ِب َم َحب َِّت َك
اإل ْخ َوِة َوِالَى ا ْل ُغ َرَب
ين َ
اء ،الَِّذ َ
َما َنة ُك َّل َما تَ ْ
َ
ِ
قِ هللِ" .
َك َما َيح ّ

٘
ت تَ ْف َع ُل
يب ،أَ ْن َ
ُّيا ا ْل َح ِب ُ
اآليات (٘ " -:)ٙ-أَي َ
ِ
َّعتَ ُي ْم
س ًنا إِ َذا َ
يس ِة .الَِّذ َ
شي ْ
ين تَ ْف َع ُل َح َ
ام ا ْل َكن َ
أَ
َم َ
ا ْل ُغرب ِ
اء = الذين لم يعرفيم غايس قبالً.
ََ
ِ
اإل ْخ َوِة = ىم الذين سبق وعرفيم غايس من قبل.
قِ ِ
هلل = اهلل ىو القياس وليس خدامو .وعمى كل منا ان يفكر ىل ما يعممو ىو بحسب ما يرضى اهلل .
َك َما َي ِح ّ
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آية (ٚ" -:)ٚأل ََّن ُي ْم ِم ْن
واضح أن ىؤالء اإلخوة

ون َ ِ
ُمِم" .
اس ِم ِو َخ َر ُجواَ ،و ُى ْم الَ َيأْ ُخ ُذ َ
أْ
َج ِل ْ
ش ْي ًئا م َن األ َ
الغرباء خرجوا ليكرزوا لألمم ،ويريدون أن تكون خدمتيم مجانية ،أى بال مقابل يأخذونو من

األمم .وغايس أتاح ليم ىذا بأن تكفل بإحتياجاتيم المادية.
كان ىناك نوعان من الخدام فى الكنيسة األولى -:

 .1خدام محميين ثابتين مستقرين وىؤالء يسكنون فى بيوتيم.

 .2خدام طوافين ينتقمون من مكان إلى مكان .وىؤالء ال يمكن ليم أن يستعمموا الفنادق لسمعتيا السيئة ،لذلك
كانوا محتاجين لمن يستضيفيم (كمالكى لوط) .لذلك وجدت وصية "ال تنسوا إضافة الغرباء" (عب.)13:2
فكان ىذا إحتياج الكنيسة فى تمك األيام .وكانت تمك اإلستضافة تشمل (الطعام والنوم) .فيؤالء الخدام ال

يخدمون لربح مادى .ولقد إشترطت الكنيسة عمى ىؤالء الذين يقيمون أكثر من مدة معينة أن يعمموا ليأكموا،
يكون ليم عمل يتكسبون منو .لذلك نرى بولس الرسول قد عمل كخيام (صانع خيام).
ٛ
ون ع ِ
ال ُ ِ ِ
ين َم َع ُي ْم ِبا ْل َحق" .
َن َن ْق َب َل أ َْمثَ َ
آية ( " -:)ٛفَ َن ْح ُن َي ْن َب ِغي لَ َنا أ ْ
اممِ َ
ىؤالَء ،ل َك ْي َن ُك َ َ

من يكرم خدام اهلل يكرم اهلل.
اآليات (-:)ٔٓ-ٜ
ت
َج ِل ذلِ َك ،إِ َذا ِج ْئ ُ
أْ

ٜ
ِ
ت إِلَى ا ْل َك ِن ِ ِ ِ
ون األ ََّو َل َب ْي َن ُي ْم  الَ َي ْق َبمُ َناِ ٔٓ .م ْن
س  الَِّذي ُي ِح ُّ
ب أْ
" َكتَ ْب ُ
َن َي ُك َ
يسةَ ،ولك َّن د ُيوتْ ِريف َ
َ
ف ِب ِ
َعمالِ ِو الَِّتي يعممُياَ ،ى ِاذ ار عمَ ْي َنا ِبأَقْوال َخ ِبيثَ ٍة .وِا ْذ ُىو َغ ْير م ْكتَ ٍ
يذ ِه ،الَ َي ْق َب ُل
ً َ
ََْ َ
َ
َ
فَ َ
َ ُ ُ
سأُ َذك ُرهُ ِبأ ْ َ
ِ
ِ
يس ِة" .
ين ُي ِر ُ
يد َ
الَِّذ َ
ونَ ،وَي ْط ُرُد ُى ْم م َن ا ْل َكن َ

ِ
ضا
اإل ْخ َوةََ ،وَي ْم َنعُ أ َْي ً
ِ
ِ
س ىذا كان شخصاً ذو سمطان فى الكنيسة وربما كان ىو األسقف ،إذ ىو قادر أن يمنع أشخاصاً
يبدو أن د ُيوتْ ِريف َ
من دخول الكنيسة.
ِ
يس ِة = كتب يوحنا رسالة إلى الكنيسة يطمب فييا قبول اإلخوة الكارزين ،فمنع ديوتريفس وصول
َكتَ ْب ُ
ت إِلَى ا ْل َكن َ
الرسالة لمكنيسة.
ون األ ََّو َل = خطية الكبرياء ىذه تجعل الخادم ينحرف عن خدمتو ،ويحدث اإلنشقاق فى الكنيسة .وغالبا
ُي ِح ُّ
ب أْ
َن َي ُك َ
المعنى أنو يريد أن يكون ىو المعمم الوحيد فى الكنيسة  ،لذلك رفض ىؤالء المعممين الذين أرسميم يوحنا .
الَ َي ْق َبمُ َنا = ىو فى كبريائو ال يطيق الحق ،يريد أن يعمم وال يتعمم .وال يقبل ىؤالء اإلخوة الذين أرسميم يوحنا ليكرزوا
ون ،ويطردىم من الكنيسة.
ين ُي ِر ُ
يد َ
ويعمموا .بل ىو طرد ىؤالء اإلخوة ،بل طرد الذين قبموىم فى بيوتيم = ويمنع الَِّذ َ
سأُ َذك ُرهُ = أى يساعده عمى معرفة أخطائو ليخمص نفسو.
والرسول يقول فَ َ

ٔٔ
ِ
ِ
ص َنعُ َّ
يب ،الَ تَتَ َمثَّ ْل ِب َّ
الش َّرَ ،فمَ ْم
الشر َب ْل ِبا ْل َخ ْي ِر ،أل َّ
ُّيا ا ْل َح ِب ُ
ص َنعُ ا ْل َخ ْي َر ُى َو م َن اهللَ ،و َم ْن َي ْ
َن َم ْن َي ْ
آية (ٔٔ) " -:أَي َ
ي ْب ِ
ص ِر اهللَ" .
ُ

4

رسالة يوحنا الثالثة (اإلصحاح األول)

ال تَتَ َمثَّ ْل ِب َّ
الشر = بديوتريفس وأعمالو.
َب ْل ِبا ْل َخ ْي ِر = أى بديمتريوس.

َفمَم ي ْب ِ
ص ِر اهللَ = من يفعل الشر ،ويمتمىء قمبو بالعجرفة وحب الذات ينحنى بإرادتو لمظممة فال يقدر أن يبصر اهلل
ْ ُ
"فال شركة لمنور مع الظممة" (2كو .)14 :6ومن أبصر اهلل فمقد أبصر النور فاهلل نور ،والنور يضىء لو الطريق

فيعرف الحق.

ٕٔ ِ ِ
ادتََنا
ود لَ ُو ِم َن ا ْل َج ِم ِ
ضا َن ْ
وس َم ْ
ون أَ َّن َ
ش َي َ
ش ُي ٌ
ش َي ُدَ ،وأَ ْنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
يع َو ِم َن ا ْل َحق َن ْف ِس ِوَ ،وَن ْح ُن أ َْي ً
آية (ٕٔ) " -:ديمتْ ِرُي ُ
ِ
ص ِادقَ ٌة" .
ى َي َ
َو ِم َن ا ْل َحق َن ْف ِس ِو = ربما تعنى أن اهلل يشيد لو فاهلل ىو الحق .أو تعنى من أعمالو أى أعمال ديمتريوس ،فأعمالو
بحسب الحق ،وىى تشيد لو.
ضا = أى أن الرسول إختبره بنفسو.
َوَن ْح ُن أ َْي ً
يع = ى كذا أوالد اهلل نورىم ظاىر لمجميع .وبيذا يشجع الرسول ،غايس أن يقتدى بديمتريوس وال
ود لَ ُو ِم َن ا ْل َج ِم ِ
َم ْ
ش ُي ٌ
يتشبو بديوتريفس.

ِِ
آية (ٖٔ)ٖٔ" -:و َك َ ِ ِ
ب إِلَ ْي َك ِب ِح ْب ٍر َوَقمٍَم" .
يد أ ْ
ت أ ُِر ُ
سُ
َن أَ ْكتُ َ
ير ألَ ْكتَُب ُو ،لك َّنني لَ ْ
َ
ان لي َكث ٌ
ِح ْب ٍر= كان من السناج الممزوج بماء ومقوى بالصمغ.
َوَقمٍَم = كان من الغاب المشطوف.
آية (ٗٔ)ٔٗ" -:و ِ
اك َع ْن قَ ِر ٍ
يب فَ َنتَ َكمَّ َم فَ ًما لِفٍَم" .
َن أ ََر َ
لك َّن ِني أ َْر ُجو أ ْ
َ
تأكيد عمى أىمية التقميد.
٘ٔ
ِ ِ
ِ
َس َما ِئ ِي ْم" .
سم ْم َع َمى األَحبَّاء ِبأ ْ
َّاءَ .
سم ُم َعمَ ْي َك األَحب ُ
سالَ ٌم لَ َكُ .ي َ
آية (٘ٔ)َ " -:
َحبَّاء = ولم يقل اإلخوة تأكيداً عمى المحبة .وىكذا أيضاً سمم عمَى األ ِ
ِ
َحبَّاء.
َ ْ َ
سم ُم َعمَ ْي َك األ ُ
ُي َ
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