
نامۀ سوم یوحنای رسول

مقدمه

نامۀ سوم یوحنای رسول به ی رهبر کلیسا به نام غایوس نوشته شده است. یوحنا از

کرده است. او همچنان دربارۀ شخص کند، زیرا ایماندارانرا کم م غایوس قدردان

به نام دیوترِفیس هوشدار م دهد چون او با مسیحیان مخالفت م کرد.

فهرست موضوعات
پیشفتار: ۱ ‐ ۴

هماری و مخالفت: ۵ ‐ ۱٢
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۱ از طرف رهبر ایمانداران به غایوس عزیز که او را در حقیقت دوست م دارم.

۲دوست عزیز، دعا م کنم که در زندگ ات از هر جهت کامیاب باش و همان طور که در

روح سالم هست، از سالمت بدن نیز برخوردار باش. ۳وقت گواه برادران را که اینجا

آمده بودند، در مورد تو شنیدم، بسیار خوشحال شدم زیرا گفتند که تو همیشه به حقیقت

وفادار م باش و مطابق حقیقت در زندگ رفتار م کن. ۴هی چیز مرا بیش از این

خوشحال نم کند که بشنوم فرزندان من در راه راست قدم برم دارند.

هماری و مخالفت

۵دوست عزیز! تو در همۀ کارهایت برای برادران و حت کسان که نم شناخت، وفاداری

خود را نشان م ده. ۶آنها در مورد محبت تو به کلیسای اینجا شهادت داده اند. اگر

آنها را کم کن که سفر خود را همان گونه پیش ببرند که خواست خداست، کاری نیو

کرده ای. ۷زیرا آنها این سفر را به نام خدمت به مسی شروع کرده اند و از مردم ب دین

کم نم گیرند. ۸پس ما وظیفه داریم که با پذیرای آنها، در پخش حقیقت همار

باشیم.

۹من ی نامۀ کوتاه به کلیسا نوشتم اما دیوترِفیس که خود را از دیران برتر م داند،

سخنان ما را قبول نم کند. ۱۰اگر من آمدم، در مورد همه کارهای او و همه سخنان

زشت که او دربارۀ ما زده است، یادآور خواهم شد. او به این هم قناعت نرده و در

حال که خودش هی ایماندار مسافر را در خانۀ خود دعوت نم کند، اگر دیر برادران

از کس پذیرای کنند، آنها را مان شده و از کلیسا بیرون م کند.

۱۱دوست عزیز، از بدی پیروی نن اما نی را دنبال کن. شخص نیوکار از جانب

خداست اما شخص بدکار هرگز خدا را ندیده است.

۱۲همه از دیمیتریوس به نی شهادت م دهند زیرا این شهادت ی حقیقت است و ما
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نیز شهادت آنها را تأیید م کنیم و خودت م دان که شهادت ما راست است.

سخنان آخر

خواهم آن را با قلم و رن ۱۳موضوعات زیاد است که باید برایت بنویسم اما نم

بنویسم. ۱۴امیدوارم که تو را به زودی ببینم و رو به رو با هم صحبت خواهیم کرد.

۱۵صل و سالمت همراهت باشد. دوستانت سالم م رسانند، به دوستان ما نیز نام گرفته

سالم برسان.
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