رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
ﯾﻮﺣﻨﺎ ،رﻫﺒﺮ ﭘﯿﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ،اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﯾ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻨﺎم ﻏﺎﯾﻮس ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ .او
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﻮس ﺑﻪ ﻫﻢ اﯾﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤ ﺧﻮد دارد ،ﻗﺪرداﻧ ﻧﻤﻮده ،از او
ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﻣﮐﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼ ﺑﻨﺎم دﯾﻮﺗﺮِﻓﯿﺲ ﺑﻪ او ﻫﻮﺷﺪار ﻣ دﻫﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ۴ ‐ ۱ :
ﻗﺪرداﻧ از ﻏﺎﯾﻮس۸ ‐ ۵ :
ﻣﺤﻮم ﮐﺮدن دﯾﻮﺗﺮِﻓﯿﺲ۱۰ ‐ ۹ :
ﺗﻌﺮﯾﻒ از دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻮس۱۲ ‐ ۱۱ :
ﺧﺎﺗﻤﻪ۱۵ ‐ ۱۳ :
۱

از ﻃﺮف ﯾ از رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ »ﻏﺎﯾﻮس« ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً دوﺳﺘﺶ دارم.

۲ای ﻋﺰﯾﺰ ،دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در روح ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘ ،از
ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷ۳ .وﻗﺘ ﺑﻌﻀ از ﺑﺮادران ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘ ،ﯾﻌﻨ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪم۴ .ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮم ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻓﺘﺎر
ﻣﮐﻨﻨﺪ.
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ﻫﻤﺎری و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
۵ای ﻋﺰﯾﺰ ،از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮادران اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﻫﺎ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳ،
ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ وﻓﺎداری ﮐﺎر ﻣﮐﻨ۶ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺗﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨ ﺗﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﮐﺎری ﻧﯿﻮ ﮐﺮده ای.
۷

زﯾﺮا آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﻤ ﻗﺒﻮل
۸

ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾ از ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ،در اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻫﻤﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
۹ﻣﻦ رﺳﺎﻟﻪ ای ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ »دﯾﻮﺗﺮِﻓﯿﺲ« ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮش دارد ﺧﻮد را ﮐﻼن
ﺷﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﺪ۱۰ .وﻗﺘ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ را از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ او ﮐﺮده و
ﺗﻤﺎم ﺗﻬﻤﺘﻬﺎی ﺑ اﺳﺎس و ﻧﺎدرﺳﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ زده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﺮده ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮادران را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد راه ﻧﻤ دﻫﺪ و ﻣﺎﻧ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺮان ﻧﯿﺰ از
آن ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،او آﻧﻬﺎ را از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﺪ.
۱۱ای دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻧﯿ را دﻧﺒﺎل ﮐﻦ ،ﻧﻪ ﺑﺪی را .ﺷﺨﺺ ﻧﯿﻮﮐﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺪﮐﺎر ﻫﺮﮔﺰ
ﺧﺪا را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۱۲ﻫﻤﻪ از »دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻮس« ﺑﻪ ﻧﯿ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ـ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ـ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﺎر آن ﻫﺎ
را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.
۱۳ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ آن را ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و رﻧ روی ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﯿﺎورم۱۴ .اﻣﯿﺪوارم ﺗﻮ را ﺧﯿﻠ زود ﺑﺒﯿﻨﻢ و روﺑﺮو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ۱۵ .ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ از آنِ ﺗﻮ
ﺑﺎد .دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻓﺮداً ﻓﺮد ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن.
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