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  رسالة یوحنا الثالثة
  المقدمة

إلى راعي إحدى الكنائس واسمه غایس، فيمتدحه لمساعدته سائر » الشيخ«رسالة یوحنا الثالثة آتبها 
   .المسيحيـين ویحذره من رجل اسمه دیوتریُفس

 مضمون الرسالة
 ) 4-1 (.مقدمة. 1
 ) 8-5 (.اقتراح غایس. 2
 ) 10-9 (.إدانة دیوتریفس. 3
 ) 12-11 (.الثناء على دیمتریوس. 4
  )15-13 (.خاتمة. 5
  
  

  تحية
  ١الفصل 

  . ِمنِّي، أنا الشَّيُخ، إلى غاُیَس الَحبـيِب الذي ُأِحبُُّه في الَحق١ِّ
  . أیُّها الحبـيُب، أرجو أْن تكوَن على أحَسِن حال في ُآلِّ شيٍء، في ِصحَِّة الَجَسِد آما أنَت في ِصحَِّة الرُّوِح2
وما ِمْن شيٍء ُیسِعُدني 4. خَوِة وَیشَهدوا لَك أنََّك ُمَتمسِّّك ِبالَحقِّ وَتسُلُك في الَحقِّفَكْم َسرَّني أْن َیجيَء َبعُض اإل3

  . أآَثَر ِمْن أْن أسَمَع أنَّ أبنائي َیسُلكوَن في الَحقِّ

  أمانة غایس
. وُهم َشِهدوا لَك ِعنَد الَكنيَسِة ِبالَمحبَِّة6 آانوا ُغَرباَء، أیُّها الَحبـيُب، أنَت أميٌن في ُآلِّ ما َتعَمُلُه ألجِل اإلخَوِة، وإْن5

سِم الَمسيِح وما َقِبلوا  ألنَُّهم َخَرجوا إلى السََّفِر ِمْن أجِل ا7. وِمَن الَخيِر أْن ُتعيَنُهم على ُمتاَبَعِة َسَفِرِهم آما َیِحقُّ ِهللا
  . فَعَلينا َنحُن أْن ُنَرحَِّب بأمثاِل َهُؤالِء حتى نكوَن ُشَرآاَءُهم في الَعَمِل ِللَحق8ِّ. َشيًئا ِمْن َغيِر الُمْؤِمنيَن

  دیوتریفس ودیمتریوس
ْئُت َذآْرُت لُكم فإذا ِج10. َآَتبُت ِبكِلَمٍة إلى الَكنيَسِة، ولِكنَّ دیوْتریُفَس الذي ُیِحبُّ أْن یكوَن َرئيًسا فيِهم، ال َیقَبُلنا9

وهَو ال یكَتفي ِبهذا، َبْل َیرُفُض أْن َیقبَل اإلخَوَة وَیمَنُع الذیَن ُیریدوَن أْن . َتَصرَُّفُه وَآيَف ُیَثرِثُر آالَم السُّوِء عَلينا
  . َیقَبلوُهم وَیطُرُدُهم ِمَن الَكنيَسِة

أمَّا 12.  َیعَمل الَخيَر َفهَو ِمَن اِهللا، وَمْن َیعَمل الشَّرَّ َفما رأى اَهللاَمْن. َبِل الَخيَر. أیُّها الحبـيُب، ال َتـــتَّبِع الشَّر11َّ
  . وَنحُن أیًضا َنشَهُد َله، وأنَت َتعِرُف أنَّ َشهاَدَتنا صاِدقٌة. دیمتریوُس، فُكلُّ واحٍد َیشَهُد َله، وَیشَهُد َله الَحقُّ َنفُسُه

  تحّية ختامّية
وأرجو أْن أراَك َبعَد َقليل فَنَتكلََّم َوجًها 14ندي آثيٌر ِمّما أآُتُب ِبه إَليَك، ولكنِّي ال ُأریُد أْن یكوَن ِبَقَلٍم وِحبٍر، ِع13
  . ِلَوجٍه

. سِمِه َسلِّم أنَت على ُآلِّ واحٍد ِمَن األِحّباِء ِبا. ُیَسلُِّم عَليَك أِحّباُؤَك. السَّالُم عَليَك15
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  أ

  ٢..............................................أمانة غایس
  ا

  ٢...................................................المقدمة

  ت
  ٢.............................................تحّية ختامّية

  د
  ٢................................دیوتریفس ودیمتریوس

  


