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 مقدمة

كاتب الرسالة 

  .كتب یوحنا الحبیب هذه الرسالة التي تلیها

  .كتبهما في أفسس، ألنه لو كتبهما في بطمس ألشار إلى ما یعانیه في النفي

لمن الرسالة؟ 
لیس ذكر وأنثى  تعتبر هذه الرسالة هي السفر الوحید في الكتاب المقدس الموجه إلى سیدة، ألنه "... 

 ).28: 3 " (غالألنهم جمیًعا واحد في المسیح یسوع

 ولقد اختلف المفسرون في معرفة شخصیتها: 
 أنها سیدة مختارة أي لم یذكر الرسول اسمها. وهذا هو الرأي الغالب. وربما لم Ïالقدیس جیروم. یرى 1

یكتب الرسول اسمها نوًعا من االحتشام بكونها سیدة أو منًعا من تعرضها لمضایقات الدولة الرومانیة. 

" واسمها السیدة"، كیریة تعني "أكلسكتا" أي إلى السیدة "إلى كیریة المختارة. یرى البعض أن قوله "2
 " أي المختارة.أكلسكتا"

 . یرى البعض أن اسمها "كیریة".3

. ویرى فریق رابع أن كیریة تعني السیدة وهي تعني بصورة رمزیة إلى كنیسة معینة، إذ هي عروس 4
  بمعنى أوالد الكنیسة التي یرعاها الرسول.]13[" أوالد أختكالمسیح المختارة. وهذا الفریق یفسر قول الرسول "

ممیزاتها  
" الذي تقوم علیه الكرازة حیث تنادي الحق تتسم بنفس روح كتابات الرسول یوحنا حیث یركز على "

" أي المسیح. الحق" بغیر حب، وال حب حقیقي بغیر "حقبالمسیح وعلى "الحب"، إذ لیس "

أقسامها 
. 3-1. التحیة االفتتاحیة  1 
. 6-4. الحق والحب   2 
. 11-7. تحذیر من المضللین  3 
. 13-12. ختام    4 

 

Ï  12: 123رسائل جیروم. 
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. التحیة االفتتاحیة 1
الشیخ إلى كیریة المختارة وٕالى أوالدها الذین أنا أحبهم بالحق ولست أنا فقط بل أیًضا وجمیع الذین  "

. ]1 ["قد عرفوا الحق
 وهي تحمل معنى كاهن وأسقف، ألن األصل الیوناني Presbyterكلمة "الشیخ  Ï یترجم القدیس جیروم

 لهما واحد.

وربما شملت الكلمة معنى الكهنوت مع كبر السن أو الشیخوخة. 

 " كهنةفي األصل presbyters وأساقفة كانوا واحًدا. فیما بعد ُأختیر الواحد لكي یرأس البقیة. هذا حدث "
 Ðلمنع اإلنشقاقات. باستثناء السیامة، أي عمل یقوم به األسقف ال یقوم به الكاهن أیًضا؟

القدیس چیروم 

  كانت رسالة یوحنا الثانیة التي ُكتبت للعذارى صریحة تماًما. ُكتبت المرأة بابلیة معینة ُتدعى مختارة
Electa  .؛ اسمها یمثل اختیار الكنیسة المقدسة

 القدیس اكلیمنضس اإلسكندري                                                      

 واضح أن السیدة المختارة هي الكنیسة قد ُبعثت إلیها الرسالة. إنها مختارة في اإلیمان ومعلمة لكل الفضائلÑ. 

هیالري أسقف آرل                                                                

". لقد أحب الراعي هذه السیدة وأوالدها، لكن لیس حًبا نفعًیا بغیة نوال جزاء الذین أنا أحبهم بالحق"
مادي أو أدبي، وال دافعه المداهنة أو الریاء مثل المضللین والمخادعین أصحاب البدع. وال أحبهم حًبا عاطفًیا 
ینبع عن مجرد قرابات جسدیة أو عن تعصب، لكن أحبهم "بالحق" أي بالمسیح یسوع. وهو بقوله هذا ًيُ◌حّمل 

السید وأوالدها أن یكون حبهم للبشر دافعه الحق ولیس إرضاًء للناس، رافضین كل باطل. 

 هذا الحب لیس حًبا منفرًدا لكنه مستمد من محبة المسیح وكنیسته لهم إذ یحبهم "جمیع الذین قد عرفوا 
الحق". فهو كراٍع أمین یشعر برباط الحب نحو أوالده خالل الرب یسوع وكنیسته، مرتبط بهما حتى في حبهما 

للمؤمنین. 

أما غایة حبه بالحق فهو: 

. ]2 ["من أجل الحق الذي یثبت فینا وسیكون معنا إلى األبد "
 هذه هي غایة حبنا وكرازتنا وكل عبادتنا أن نكون نحن وكل البشریة ثابتین في اللَّه وهو فینا لنبقى معه 

في أحضانه إلى األبد. هذا الثبوت یتطلب نعمة اللَّه ورحمته.  

 "تكون معكم نعمة ورحمة وسالم من اللَّه اآلب ومن الرب یسوع المسیح ابن اآلب بالحق والمحبة "
]3.[ 

 فما یسندنا في ثبوتنا في الرب وجهادنا خاصة ضد المخادعین المبتدعین: 

Ï  1: 146رسالة القدیس جیروم .
2 Letters, 146. 
3 Introductory Commentary on 2 John. 
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 التي هي ینبوع الحب اإللهي تجاه الخطاة، بدونها من یقدر أن یخلص؟ بدونها نعمة اللَّه المجانیة. 1
من یقدر أن یثبت؟. 

 إذ یفیض الرب بنعمته علینا نحن الخطاة ندرك مراحم اللَّه التي ال تحصى المعلنة على رحمة اللَّه. 2
 الصلیب فنطلب من اللَّه بدالة.

  وهي العطیة التي نزعتها الخطیة، إذ حجبتنا عن اللَّه سالمنا. لكن الرب أعاده لنا (یوسالم اللَّه. 3
) سالًما داخلًیا به تعیش النفس مع مصدر حیاتها، فال یستطیع الشیطان وال التجارب وال شيء ما أن 27: 14

 ینزعه!

مصدر هذه النعمة والرحمة والسالم هو "اللَّه اآلب والرب یسوع". 

. ]3 ["من اللَّه اآلب ومن الرب یسوع المسیح"
لقد ظن البعض وجود إلهین: إله العهد القدیم عادل جبار یقسو على الخطاة ویبیدهم، وٕاله العهد الجدید 
طیب حنون یترفق بالخطاة... لكن ما یؤكده الرسول هنا أن الروح القدس یسوع "ابن اآلب بالحق والمحبة" االبن 

). فغن كانت النعمة والرحمة والسالم قد تمتعنا بهم خالل 11: 1 الوحید الحبیب موضوع سرور اآلب (مر
: 3 " (یوهكذا أحب اللَّه العالم حتى بذل ابنه الوحیدالصلیب، فإن ما بذله االبن إنما من قبیل حب اآلب، إذ "

)... 10-9: 4 ) راجع (یو16

: [حب اآلب هو نفسه حب االبن، فحب االبن دفع به أن یقدم ذاته القدیس أمبروسیوسوكما یقول 
)، ونفس الحب هو لآلب، إذ مكتوب هكذا أحب اللَّه ذاته... وموضوع االختیار 2: 5 عنا ویخلصنا بدمه (أف

]. Ï(أي االبن هو الذي یبذل ذاته) فهو یظهر وحدة الحب اإللهي

 . الحق والحب2
. ]4[ "فرحت جًدا ألني وجدت من أوالدك بعًضا سالكین في الحق"

إذ ختم قوله السابق أن "المسیح ابن اآلب بالحق والحب" وٕاذ ارتبطنا في المعمودیة بالرب ینبغي لنا 
سلك في الحق والحب مًعا فننادي بالحق دون أن نفقد الحب، ونحب دون أن ُنسلب من الحق واإلیمان نأیًضا أن 

الحقیقي. هذا السلوك في الحب یفرح اللَّه وخدامه الرعاة. 

 القدیسون دائًما متهللون جًدا أن یروا ثمار الحق عملًیاÐ .
هیالري أسقف آرل                                                              

وهنا نالحظ أن الرسول یبدأ بالحدیث عن األمور المفرحة بالنسبة لبعض أوالدها لیشجعها هي وأوالدها، 
حتى تكمل فرحة قلبه وقلب الكنیسة بتنفیذ الوصایا التالیة: 

واآلن أطلب منك یا كیریة ال كأني أكتب إلیك وصیة جدیدة، بل التي كانت عندنا من البدء، أن یحب "
 .]5 [بعضنا بعًضا"

Ï 216الحب اإللهي "محبة اللَّه اآلب" ص. 
Ð ) 20) ص8: 2یو1راجع تفسیر .
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وهنا یوجه أنظارها إلى "الحب"، وكنا نظن كعادته أن یلقب المرسل إلیه بالمحبوب. لكنه لم یا "كیریة 
المحبوبة" خشیة أن یسيء البعض فهم العبارات إذ هي موجهة إلى سیدة. وهنا یكشف لنا الرسول عن حكمة 

الرعاة في تصرفاتهم حتى ال یسببوا قالقل ألوالدهم. 

. وهذه الوصیة تعتمد على Ïأما عن وصیة المحبة فهي لیست بجدیدة من حیث معرفة اإلنسان بها
 محبتنا للَّه المؤسسة على طاعتنا له في تنفیذ وصایاه. 

. ]6[ "هذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصایاه"
 [حفظ وصایا اللَّه المقدسة یلد لنا التشبه باللَّه :القدیس غریغوریوس رئیس متوحدي قبرصیقول 

لو " (Ïكونوا رحماء كما أن أباكم رحیمحسب االستطاعة. ال لكي نكون أزلیین، بل رحومین ومحبین للَّه، كقوله: "
6 :36([ .

وكما أننا إذ نطیع الوصیة ونسلك فیها یتسع قلبنا بالحب للَّه والخوتنا، فإننا بالحب أیًضا یتسع قلبنا 
لطاعة الوصیة وهكذا كل منهما تدفع األخرى. 

 أي المحبة. ألنه بالمحبة یكمل الناموس ]6[ "وهذه هي الوصیة كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فیها"
وتنفذ ما هو حق. 

هذا الحب ینبغي أن یكون مرتبًطا بالحق. فال نطلب الوحدة بین المسیحیین تحت ستار الحب دون أن 
تكون هناك وحدة في اإلیمان، وعودة إلى إیمان الكنیسة األولى الواحد، أي عودة إلى الحق. ألننا ال نطلب 

المظهر الخارجي، بل تالقي كل نفس في البشریة مع الحق. 

. تحذیر من المضللین 3
ألنه قد دخل إلى العالم مضلون كثیرون ال یعترفون بیسوع المسیح آتًیا في الجسد. هذا هو المضل  "

. ]7[ "والضد للمسیح
 یربط الرسول الحب بالحق والتمییز والحكمة. فالحب إذ هو تنفیذ وصیة اللَّه لهذا ال یلیق بنا أن نقبل 

المعلمین الذین یتسترون تحت اسم المسیح لیعلمونا بغیر ما هو حق... إذ یحاولون أن یلتقوا بالبسطاء ویخدعوهم 
تحت اسم "المحبة". 

: [هذه هي البساطة التي یجب أن تعرف في الكنیسة. وهذه هل المحبة التي القدیس كبریانوس یقول 
ینبغي أن تحتفظ بها، حتى یكون الحب بین االخوة مشابًها لما هو بین الحمام. فیسود اللطف والرأفة والوداعة 

بین االخوة كما هو الحال بین الحمالن الودیعة. 

 لكن ماذا ینجم عن وجود ذئاب متوحشة لصدر المسیحیة، وهم الهراطقة والمنفصلون عن الكنیسة تحت 
 اسم المسیح؟ وماذا تؤدي إلیه شراسة كالب وسم حیات ممیت وقسوة فاتكة یستعرضها متوحشون في الكنیسة؟

 إنه یجب علینا أن نهنئ أنفسنا عندما نعزل أمثال هؤالء الناس عن عضویة الكنیسة حتى ال یكونوا 
 ].Ñعوامل إفساد بالنسبة للحمالن والحمام الذي في كنیسة اللَّه بصدورهم المملوءة سًما وحقًدا

Ï  20 (ص 8: 2یو1راجع تفسیر( .
Ð 10الحب األخوي ص. 
Ñ 816-787 راجع الراعي وموقفه من الهراطقة 812الحب الرعوي ص. 
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  لنكن غیورین لما هو صالح، محجمین عن األمور المعثرة وعن األخوة الكذبة وعن الذین اسم ربنا في ریاء
 .]Ïیخدعون الشعب الذي بال معرفة

القدیس بولیكرس أسقف سمیرنا 

. ]8[ "انظروا إلى أنفسكم لئال نضیع ما عملناه، بل ننال أجًرا تاًما"

 یحذر یوحنا الناس لئال یسقطوا في هرطقة أو یرتدوا إلى ناموس العهد القدیم بعد ما نالوا العهد الجدیدÐ .
هیالري أسقف آرل                                                                

كل من تعدى ولم یثبت في تعلیم المسیح فلیس له اللَّه. ومن یثبت في تعلیم المسیح فهذا له اآلب "
. ]9 ["واالبن جمیًعا

 طالب الرب كنیسته أن تحب الجمیع... لكن یلزمها أن تحذر ممن یدعون أنه أوالدها وهم ذئاب 
یفسدون إیمان البسطاء... هؤالء یبلبلون أفكار البسطاء ویشككونهم في إیمانهم ویفسدون جهادهم... 

: [عروس المسیح ال یمكن أن تكون زانیة، بل هي طاهرة غیر دنسة، إنها القدیس كبریانوس یقول 
تعرف لها بیًتا واحًدا... وكل من ینفصل عن الكنیسة ویلتصق بالزنا (بالبدع) ُیحرم من مواعیدها. 

 إن من یهجرها ال یقدر أن یتمتع ببركات المسیح، إذ هو غریب وجاحد ودنس... وال یستطیع أني كون 
اللَّه له أًبا ما دامت الكنیسة لیست أًما له. 

 فلو استطاع أحد أن ینجو وهو خارج ُفلك نوح لكان یمكن ألحد أن ینجو، وهو خارج الكنیسة. والسید 
)]. 3: 12 " (متÑمن لیس معي فهو علّي ومن ال یجمع معي فهو یفرقالمسیح یحذرنا قائالً : "

 هذا أنتم ترون مثاًال للحرمان في العهد الجدید من الشركة في البیت والشركة في الكنیسةÒ .
هیالري أسقف آرل 

إن كان أحد یأتیكم وال یجيء بهذا التعلیم فال تقبلوه في البیت، وال تقولوا له سالم، ألن من یسلم "
. ]11-10[  "علیه یشترك في أعماله الشریرة

 مع أن الرسالة موجهة إلى سیدة، والنساء معروفات بالحرج والخجل، لكنه یطلب بحزم أال تقبل من 
یّدعي اإلرشاد ویأتي كمعلم ویأتینا بغیر ما هو حق. بل وال نسلم علیه حتى ال نشترك معه في جریمته (خطف 

النفوس البسیطة من الحظیرة). 

 وربما كتب الرسول هذا عن أناس قد كانوا هم السبب في أن تتعرف السیدة على یدیهم على شخص 
المسیح أو خاللهم تعرفت على الكنیسة... لكن ما داموا قد انشّقوا وانفصلوا فلنقطعهم عن الدخول إلى بیوتنا 

والسالم علیهم، حتى ال نعثر البسطاء، عندما یروننا معهم فیقبلونهم هم أیًضا ویتشربون روحهم. 

: [إن جاءك إنسان ولیس له إیمان الكنیسة (إذ كانت الكنیسة في العالم كله قبل البابا ثاوفیلس یقول 
]. Ïمجمع خلقیدونیة لها إیمان واحد) ال نطلب له النجاح

1 Epis. to Philippians 7 : 1. 
2 Introductory Commentary on 2 John. 

Ñ 809-808الحب الرعوي ص. 
4 Introductory Commentary on 2 John. 
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: [ال تقبلوا أحًدا منهم ولو أنهم یأتونكم بإلحاح ن عن األریوسيالبابا الكسندروس اإلسكندري ویقول 
 ].Ðواندفاع

: [إن جاءكم أحد ومعه تعالیم مستقیمة قولوا له سالم واقبلوه كأخ. القدیس أثناسیوس اإلسكندري ویقول 
ولكن إن تظاهر أنه یعترف باإلیمان الحقیقي وظهر أنه مشترك مع آخرین انصحوه لیهجر مثل هذا االجتماع. 

]. Ñفغن وعد بذلك عاملوه كأخ، وأما إذا أخذ األمر بروح مضادة فتجّنبوه

 إذ یریدنا حتى ال نرحب بهم فإن یوحنا تلمیذ الرب یجعل من أدانتهم أقوىÒ. 

 القدیس ایریناؤس                                                            

  یمنعنا الحق من أن نسلم على مثل هؤالء الناس أو نستضیفهم، وذلك في ظروٍف غیر الئقة. وهو أیًضا
یحذرنا من الدخول في جدال أو حوار مع أناس غیر قادرین أن یقبلوا أمور اهللا، لئال ننسحب من التعلیم 

الحقیقي بالجدال الحاذق الذي له مظهر الحق. لذلك أظن أنه من الخطأ أن نصلي مع مثل هؤالء الناس ألنه 
في أثناء الصالة توجد لحظات للتحیة وتبادل السالم.  

القدیس اكلیمنضس السكندري                                                            

  واضح أن الذین یقیمون صداقات مع أناٍس ینطقون باطًال على اهللا، والذین یأكلون معهم ال یحبون الرب الذي
 .Óخلفهم ویقویهم. عوض أن یكتفوا بهذا الطعام ینقادون إلى التجدیف على من یعولهم

 القدیس باسیلیوس الكبیر                                                           

 د یوحنا قادة الكنائس في سالم، ألنها أخوات في إیمان الكنیسة وبنات هللا بالعماد . Ôیوحِّ
                                                              هیالري أسقف آرل

. الختام 4
إذ كان لي كثیر ألكتب إلیكم لو ُأرد أن یكون بورق وحبر، ألني أرجو أن آتي إلیكم وأتكلم فًما لفم،  "

 .لكي یكون فرحنا كامل
. ]13-12 [ یسلم علیك أوالد أختك المختارة"

 والورق المنتشر في ذلك الوقت هو البردي. 

 یالحظ أن هناك أموًرا ال تكتب على ورق نطق بها الرسل ألوالدهم وتسلمتها األجیال جیًال بعد جیل. 
) لكي یرتب 5: 1 وهذا لم یحدث فقط بالنسبة لیوحنا الرسول، بل ومع بولس الرسول حیث ترك تیطس (تي

األمور الناقصة (ما هي؟) ویقیم في الكنیسة قسوًسا (كیف یقیمهم؟ وما هي الصلوات التي یقدمونها؟!)... هذا ما 
. Õتسلمناه بالتقلید السلیم

 

Ï .في رسالته إلى القدیس جیروم 
Ð رسالة ضد األریوسیة. 
Ñ  53رسالته الثانیة إلى الرهبان (رسالة(. 

4 Adv. Haer. 1 : 16 : 3. 
5 Catena. 
6 Introductory Commentary on 2 John. 

Õ 34: 11كو1، 13-12: 16، یو25: 21، یو4: 16، 27: 15راجع أع .
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