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  مقدمه
زندگي مسيحي در دوران رسوالن، نگاهي است به زندگي كه روي هم رفته اين نگاه اجمالي پاياني به «

توضيح مسائل زندگي مسيحي در آن دوره رسوالن به طور جزجز مكشوف . شاگردان در مورد آن مردد هستند
  (B. F. Westcott) وستكات. اف. بي — ».دهد نشده، ولي به آزادي و قدرت رشد ايمان ايشان شهادت مي

  
  ميان كتب مقدسدر  ردمنحصر به فجايگاه ) الف

، نشان )فقط يك خط از دوم يوحنا در متن اصلي كمتر دارد(حتي سوم يوحنا، كوتاهترين كتاب عهدجديد 
مثل دوم يوحنا، اين رساله نيز داراي كلمات كليدي محبت و . هاي مقدس سودمند هستند دهد كه همة نوشته مي

در محبت در سرباز زدن از مشاركت با كساني كه راستي را ولي بر خالف دوم يوحنا، كه ثابت ماندن . راستي است
دهد، رسالة سوم يوحنا دلسوزي و شفقت و محبت را در كمك به كساني كه هدايت  دهند، نشان مي تعليم نمي

  .دهد اند نشان مي راستي بيرون رفته
  

  نويسنده) ب
اه هستند و چنان شخصي كه آسان ها آنقدر كوت اين نامه. شواهد خارجي سوم يوحنا مشابه دوم يوحنا است

 .است بدانيم چرا شواهد خارجي زيادي مثل اول يوحنا از آنها در دسترس قرار ندارد

كلمنت و ديونيسيوس هر دو از . اند هاي جداي خود نام برده اوريجن و ايربيوس از سوم يوحنا در كتاب
كانون موراتوري در اين زمينه زياد واضح . تنداسكنريه سوم يوحنا را چنانچه كايريل از اورشليم پذيرفت، پذيرف

  .نيست
ها در  هر سه اين نامه. شواهد داخلي بسياري شبيه دوم يوحنا است و واضحاً به اول يوحنا نيز شباهت دارند

  .دهند كنار هم سنديت ديگري از هر يك به دست مي
له سوم يوحنا را نوشته است وجود هيچ دليلي لزوماً براي شك كردن به نظريه روايتي كه يوحناي رسول رسا

  .ندارد چنانچه در مورد دو رساله ديگران صادق است
  

  تاريخ نگارش) ج
اگر يوحنا از . شود كرد، دو زمان براي اين نامه در نظر گرفته مي چنانچه در مورد دو رساله ديگر صدق مي

محققين . آيد ميالدي درست به نظر مي 60 ها را نوشته زماني در حدود اورشليم و پيش از ويراني آن شهر اين نامه
پس زماني در . كرد نوشته است بيشتر با اين نظريه موافق هستند كه او اين نامه را در زماني كه در افسس خدمت مي

  .عمومي مورد پذيرش قرار گرفته است به طورميالدي  90 – 85حدود 
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  موضوعزمينه و  سپ) د
. دهد دي واضح از زندگي كليسايي نيمه دوم قرن اول ميالدي به دست ميپشت پرده تاريخي اين نامه به ما دي

نمايش مهمان نواز و روحاني، : سازد يوحنا رسول با چند حركت مختصر قلم سه شخصيت را مطرح مي
تواند نمايانگر شخصيت خودخواهي باشد كه  ديوترفيس مي .ديميتريوس ستودني، ديوترفيس جاه طلب و بدنام

تواند نشان دهندة اشخاصي باشد كه  از طرفي ديگر، او مي. هر ساختاري كليسايي وجود داشته باشدتواند در  مي
حكم يك ناظر ارشد (اين نامه سبب تمايل به روند سلطنت اسقف . تمايل دارند بر جماعت پيشوايي و رهبري كنند

  .در قرن دوم و پس از آن شد) يا اسقف اعظم
  

  رساله اول يوحنا طرح كلي
 )4–1آيات ( المهاس. 1

 )8–5 آيات(  غايوس ديندار. 2

 )11–9 آيات(ديوترفيس ديكتاتور . 3

 )12 آية(ديميتريوس پارسا . 4

 )14، 13 آيات(نقشه و دعاي يوحناي رسول . 5

  

  تفسير
  )4–1 آيات( سالمها .1

طاب غايوس او نامه را خ. گويد يك پير سخن مي به عنوانيوحناي رسول مثل رسالة دوم از خودش  1آية 
دانيم آيا اين همان غايوس است كه در روميان  اگر چه ما نمي. نمايد نويسد كه او را در راستي محبت مي حبيب مي

به وي اشاره شده است، جالب است كه راجع به چنين شخصي در اين آيات كم سوم  4: 20يا در اعمال  23: 16
م كه او يك ايماندار محبوب است، مردي كه زندگيش را ديگر كني اوالً ، ما اينطور استنباط مي. يوحنا بياموزيم
  .ستودند مسيحيان مي

جسماني كند كه او از لحاظ  يوحنا دعا مي آنجا كه ولي احتماالً او جسم چندان سالمي نداشته است از  2آيه 
دارد به سالمتي كنم كه در هر وجه كامياب باشي بدون شك  گويد دعا مي وقتي يوحنا مي. كامياب و تندرست شود

دهد كه دارد از وضعيت جسماني  او با استفاده از عبارت تندرست نشان مي. كند و كاميابي جسمي او فكر مي
مان مطابقت داشته باشد؟ آيا اين  مان با روحاني خواهيم كه وضعيت جسماني آيا ما مي. كند غايوس صحبت مي

  مان مراقبت كنيم؟ ز روحمان بيش ا حقيقتاً ناراحت كننده نيست كه ما از بدن
  :آميز گفته است به طور كنايه (F. B. Meyer)ير ام
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را براي همة دوستانمان بيان كنيم، چون اگر بدنهاي ايشان مطابق با شرايط  2پسنديده نيست كه دعاي آيه 
 .شان نباشد، به يكباره ممكن است به مريضي جسمي مبتال شوند روحاني

اين اشخاص همة  .نامند در تناقض است مي »درمان اعتقادي«كه بسياري آن را واضحاً با اين تعليم  2آيه  
اين . دانند دانند و اگر شخصي شفا نيافته است آنها اين نتيجه گناه و كم ايماني او مي بيماريها را به گناه مربوط مي

ش چندان خوب ا وضعيت روحاني او خوب بود ولي وضعيت جسماني. كرد مطمئناً در مورد غايوس صدق نمي
  .اش مورد بحث قرار گيرد تواند از وضعيت جسمي دهد كه وضعيت روحاني يك شخصي نمي اين نشان مي. نبود

يوحناي رسول بسيار شاد شده بود از اينكه برادران مشخصي آمده و براستي او شهادت داده بودند و به  3آيه 
سياري عالي است كه ما در خود راستي داشته باشيم اين ب. كند يوحنا گفته بودند كه غايوس در راستي سلوك مي

ما فقط نبايد از راستي طرفداري نماييم بلكه اجازه . ولي اين بهتر است كه اين راستي در زندگيدمان جسم بپوشد
هيچ چيز بيش از يك . اي را ببينند تا اينكه آنرا بشنوند دهند موعظه انسانها ترجيح مي. دهيم كه در ما ساكن شود

  . آمده است گي مقدس در نظر خدا در هيچ دوراني به حساب نميزند
مرا بيش از اين شادي نيست كه بشنوم كه فرزندانم در راستي «: بسيار مهم بود كه يوحنا اين را بگويد 4آيه 
ي مان باشيم، و اين به راست خوشي عظيم زندگي مسيح به عنوانشايد اكثر ما در فكر صيد جانها . »نمايند سلوك مي

ولي چه كسي . شوند العاده است كه ببينيم مردان و زنان از ملكوت ظلمت به ملكوت پسر حبيب خدا منتقل مي فوق
اش برگشته است را بسنجد؟  تواند درد قلبي را كه ميدبيند شخصي ادعاي مسيحيت كرد ولي به زندگي گذشته مي

از طرفي . گردد گي است كه به قي خود بر ميگردد و مثل س اين مثل يك خوك شسته شده است كه به گل باز مي
انگيز است كه ببينيم فرزندان روحاني براي خداوند غيور بوده و از فيض به فيض در حركت  ديگر، چقدر هيجان

  .گردد اين مجدداً به اهميت كار دنباله دار و تالشهاي بشارتي ما بر مي. هستند
  

  )8-5 آيات(غايوس ديندار  .2
كردند يافته  اش به روي كساني كه انجيل را موعظه مي خاصي در باز گذاشتن در خانه غايوس خوشي 5آيه 

گويد كه او در  يوحنا مي. شناخت بلكه به غريبان نيز او مهمان نواز بود و نه فقط نسبت به كساني كه مي. بود
اگر ما . اهميت استشود كه مهمان نوازي از نظر خدا بسيار حائز  از عهد جديد مكشوف مي. خدمت وفادار است

از طرفي ديگر، خدمت نكردن ). 40: 25 متي(ايم  قوم خدا را بپرورانيم، مثل اين است كه خود خداوند را پرورانده
بعضي «  ها، از طريق مهمان نوازي غريبه). 45: 25 متي(باشد  به خادمين او مثل خدمت نكردن به خود وي مي

توانند شهادت دهند كه از طريق مهمان نوازي، وعدة  بسياري مي). 2: 13 عبر(» نادانسته فرشتگان را ضيافت كردند
ها  ها تغيير گرايش داده، و خانواده ، بچه)را نگاه كنيد 35–29: 24 لوقا(غذاي ايشان به يك عشاي رباني تبديل شده 

  .اند به خداوند نزديكتر شده
ولي از آن فراتر، اسم . مة كليسا شناخته شده بودمهرباني غايوس براي ه. اند در اينجا پاداشها مطرح شده 6آيه 

اش و خانة دلش براي مهمان نوازي باز بود شب  شخصي كه خانه به عنواناو براي هميشه در كالم مقدس خدا 
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اي  آنكه نبي«و حتي فراتر از اين، غايوس در برابر مسند داوري مسيح پاداش دريافت خواهد كرد چون . شده است
تك تك واعظين كه بديشان خدمت نمود پاداش  به جهتاو ). 41: 10 متي(» ، اجرت نبي يابدرا به اسم پذيرد
شما : توانند موعظه كنند اين نكته خوبي است كه بدان اشاره كنيم خصوصاً براي كساني كه نمي. خواهد گرفت

خدا همة . د بدست آوريدبايد بوسيلة مهمان نوازي به واعظين در نام خداون توانيد پاداشي را كه واعظين مي مي
 .مهرباني او تاجي خواهد بود بر سر مهرباني انسانها! اعمال شما را پاداش خواهد داد

. نمايي ته خدا بدرقه كني، نيكويي ميسشاي به طوركند كه هرگاه ايشان را  آوري مي حاال يوحنا به غايوس ياد
اين امر مطمئناً معيار واليي براي ماست تا چيزهاي  .اين يعني نه فقط يك خداحافظي دوستانه بلكه با آذوقه كافي

  .دهند سهيم شويم كنند و تعليم مي مادي خود را با كساني كه موعظه مي
به زيرا كه : دليل خاصي كه بر طبق آن غايوس بايد به اين واعظين و مبشرين سيار كمك كند اين است 7آيه 

اين انسانها تنها براي رفع احتياجات خود به خداوند نگاه . يرندگ نمي  ها چيزي و از امت اسم او بيرون رفتند جهت
ايمانان يعني نشان دادن اينكه آقايشان  گرفتن كمك از بي. كردند آنها از نجات نيافتگان چيزي دريافت نمي. كردند مي

ان عدالت كاذبي را تواند باعث شود نجات يافتگ اين امر همچنين مي. تواند ايشان را بپروراند خيلي فقير است و نمي
و چقدر اين ! تواند توبيخي باشد براي روشهاي درآمدزايي مسيحيان امروزي اين آيه مي. به حساب خود واريز كنند

خاص ما را ملزم كند تا نسبت به كساني كه به جهت خدمت خداوند در ايمان به خداي زنده  به طورتواند  امر مي
  .نواز و خدمتگزار باشيم خواهند و بس، مهمان را فقط از خداوند مي روند و كساني كه احتياجاتشان بيرون مي
پذيرفتن ايشان يعني انجام هر كاري كه از . پس بر ما واجب است كه چنين كاركنان راستي را بپذيريم 8آيه 

كمك  دهيم در واقع به پيشروي راستي آيد براي كمك به ايشان، چون وقتي ما اين كار را انجام مي دستمان بر مي
  .كنيم مي

  
  )11- 9آيات (ديوترفيس ديكتاتور  .3

اي مثل اين به كليسا نوشته بوده ولي توسط مردي به نام ديوترفيس مورد قبول  احتماالً يوحنا نامه) 9آيه 
زافه خود را بسيار ديوترفيس احتماالً شخصي ديكتاتور در جماعت كليسايي بوده است كه به گ. پذيرش قرار نگرفته

حسادت خشن نسبت به آنچه  كيو  حد، يب يرستخودپ كيگناه او غرور جاه و مقام بود، . پنداشته است مهم مي
. از آن دفاع كرده است يمحل يسايبعنوان مسئول كل يشك و يكه ب يحقّ —است  دانسته يرا حق خود م كه او آن

او فراموش كرده ! دانست اگر او اصالً چنين چيزي را مي —ست ديوترفيس فراموش كرده بود كه مسيح سر كليسا ا
هيچ انساني حق ندارد حكم كند، تصميم بگيرد، قبول . مقام يا نماينده مسيح در كليسا است ائمالقدس ق بود كه روح

. چنين هدايتي مثل روش كليساي كاتوليك رومي است و خدا از آن تنفر دارد. كند يا از قبول كردن سرباز زند
او ! ولي اين البته يك دروغ بود داد يبدون شك ديوترفيس رفتار خود را در زمينه مخالفت با ناراستي را بهانه قرار م

و نه فقط يوحنا، بلكه . اي براي ناراستي خود در قبال خدا پيدا كرده بود با قبول نكردن يوحناي رسول غذر و بهانه
   .ديگر برادران نيز به ستوه آورده بود
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او را قبول نداشتند از كليسا  ي كهزد بلكه آنان او نه فقط از قبول كردن اين ايماندارن حقيقي سرباز مي 10آيه 
شايست بر خادمين حقيقي خدا ياوه گويي او يك مخلوق قدرت طلب بوده، كه به سخنان نا. نمود اخراج مي

هايي  چنين پاپ! يوحنا در حين مالقات بعدي خود با جماعت كليسايي او را به ياد خواهد آورد. كرده است مي
هاي  پيشروي ايشان در قدرت بستگي به مالقات. توانند به سادگي از نظر كالم خدا قصر در بروند خود محوري نمي

عب داردمخفي و سلطنت ترس و ر.  
اعمال نيكو . غايوس تشويق شده است تا از چنين رفتار بدي دوري كرده و به نيكويي اقتدا نمايد 11آيه 

آيد بدين وسيله در قبر شكهايي را كه مورد وضعيت  يوحناي رسول به نظر مي. شاهدي هستند بر ازتباط با خدا
  . كند روحاني ديوترفيس وجود داشت باز مي

  
  )12آيه (رسا ديمتريوس پا .4

در هر حال، او شهادتي از خود بر جاي گذاشته بود كه همة مردم . شايد ديمتريوس حمل كننده اين نامه باشد
  :گويد مي (F. B. Hole)هول . بي. اف .دهند كه اعمالش نيكو بوده است و خود راستي بر او شهادت مي

ديمتريوس معياري . هد ستي به او شهادت ميدهد، بلكه را باشيد كه او به راستي شهادت نمي داشتهتوجه «
راستي معياري بود كه او بوسيله آن سنجيده شد؛ و او از اين سنجش، . نبود كه راستي بوسيله او سنجيده شود

  .پيروز بيرون آمد
  

  )14،  13آيات(نقشه و دعاي يوحناي رسول  .5
به تأخير  —رساند  را نيز به پايان مييوحنا به همان شكلي كه نامه دومش را به پايان رساند نامه سومش 

ها به ما از زندگي  ها به او مديونيم، چون اين نامه ما براي اين نامه. انداختن ادامه بحث تا زمان مالقات رودررو
به زودي ما . دهند گيري سريع قوم خدا را به ما نشان مي دهند و شكل مسيحيت در روزهاي اوليه آن بصيرت مي

كامل ابهامات مكاشفة آسماني را درك  به طورگوييم، و سپس  با هم در اين باره سخن مي رودررو در آسمان
 .خواهيم كرد


