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الشبهة

في رسالة يوحنا الثالثة هل هناك رسالة ليوحنا رسالة رابعة بدليل كالمه في الرسالة " كتبت الي الكنيسة "

الرد

الرد باختصار في البداية انه ال يوجد رسالة ضائعة ولكن الكالم عن نفس رسالة يوحنا الثالثة التي في
كتابتها مان سيوجهها للكنيسة ولكن ألنه يعرف ان ديوتريفس ال يقبله فعرف انه سيمنعها فأرسلها لغايس
فاعتبرت رسالة شخصية.
ولكن لألمانة أوضح ان هناك اراء أخرى تخالف رأئئ الذي قدمته في االختصار
فهناك من يقول ان هناك رسالة رابعة ولكنها ليست وحي وليست قانونية
وحتى لو كان هذا الراي يقال فهل هناك ما يمنع ان يوحنا يكتب رسائل او أشياء شخصية؟ هل الن الرب
استخدمه لكتابة اسفار موحى بها فهل هو ممنوع عليه ان يكتب أي شيء اخر شخصي؟
بالطبع آل واال اصبح الوحي قيد وظلم يمنع الشخص ان يكتب أي شيء اخر بقية حياته .ولكن الكنيسة
بارشاد الروح القدس الذي أوحى بهذا تفرق بين األشياء الشخصية الغير موحى بها واالسفار القانونية
الموحى بها.
فلم يكتب كل شيء في الكتاب المقدس وهذا قاله يوحنا نصا
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ال ِم ِ
ات أ َ ِ
يذ ِه َلم ُت ْك َت ْب ِفي ه َذا اْل ِك َت ِ
اب.
آي ٍ
ام َت َ
َ 30و َ
ْ
ُخَر َكث َيرًة َصَن َع َي ُسو ُع ُق َّد َ
َما ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اس ِم ِه.
هذ ِه َفَق ْد ُك ِتَب ْت لِ ُت ْؤ ِم ُنوا أ َّ
َ 31وأ َّ
َن َي ُسو َع ُه َو اْل َمس ُ
آم ْن ُت ْم َحَيا ٌة ِب ْ
يح ْاب ُن هللاَ ،ول َك ْي َت ُكو َن َل ُك ْم إ َذا َ
وأيضا قال
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َشياء أ َ ِ
اح َد ًة و ِ
عِ ،إ ْن ُك ِتب ْت و ِ
َن اْل َعاَل َم َن ْف َس ُه َي َس ُع اْل ُكتُ َب
ظ ُّن أ َّ
اح َد ًةَ ،فَل ْس ُت أَ ُ
ُخُر َكث َيرٌة َصَن َع َها َي ُسو ُ
َ
َ َ
َ 25وأ ْ َ ُ
ِ
ين.
وبةَ .آم َ
اْل َم ْك ُت َ
بل ذكر لنا الكتاب ان انبياء كثيرين تنبؤا الشياء شخصية او مؤقته ولكن لم يقول لنا الكتاب نبواتهم .فلم
يقل لنا ال نبوات األنبياء وال نبوات شاول معهم
سفر صموئيل األول 11 :10
ِ
ِ
وَل َّما ر ِ
اح ُد لِص ِ
الشعب ،اْلو ِ
َم ِ
اح ِب ِهَ « :ما َذا
يع َّالذ َ
آه َجم ُ
ال َّ ْ ُ َ
ين َعَرُف ُ
َ َ ُ
َ
س َو َما َقْبَل ُه أََّن ُه َي َتَنَّبأُ َم َع األَ ْن ِبَياءَ ،ق َ
وه ُم ْن ُذ أ ْ
َشاول أَي ًضا بي َن األَ ْن ِبي ِ
اء؟»
الب ِن َق ْي ٍ
س؟ أ َ ُ ُ ْ َ ْ
َص َار ْ
َ
سفر صموئيل األول 20 :19
َفأَرسل َشاول رس ًال أل ْ ِ
ِ
ِ
وح
يسا َعَل ْي ِه ْمَ ،ك َ
ان ُر ُ
َخذ َد ُاوَدَ .وَل َّما َأر َْوا َج َم َ
يل َواق ًفا َرِئ ً
اع َة األَ ْن ِبَياء َي َتَنَّبأُو َنَ ،و َص ُموِئ َ
َْ َ ُُُُ
ِ
او َل َف َتَنَّبأُوا ُه ْم أ َْي ًضا.
هللا َعَلى ُر ُس ِل َش ُ
ولم يذكر لنا الكتاب كالم كل األنبياء في زمن إيليا قبل ان تقتلهم ايزابل واخاب
سفر الملوك األول 10 :19
َفَقالَ « :قد ِغرت َغيرًة لِ َّلر ِب ِإ ِ
ِ
ود ،أل َّ ِ
ِ
له اْل ُج ُن ِ
اء َك
يل َق ْد َتَرُكوا َع ْه َد َكَ ،وَنَق ُ
ْ ْ ُ َْ
ضوا َم َذاب َح َكَ ،وَق َتُلوا أَ ْن ِبَي َ
َن َبني ِإ ْسَرائ َ
َ
ِ
السي ِ
وها».
فَ ،فَب ِق ُ
يت أََنا َو ْحديَ ،و ُه ْم َي ْطُل ُبو َن َن ْف ِسي لَِي ْأ ُخ ُذ َ
ِب َّ ْ
فهذا ال يعقل ان يفترض أحدهم هذا ان كل شيء يكتبه احد كتبة الوحي يجب أن تكتب في الكتاب .فما
كتب في الكتاب هو امثلة كافية للتعليم وليس تفصيل كل شيء.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 16 :3
اب هو موحى ِب ِه ِمن ِ
هللا ،وَن ِ
ِ
التأ ِْد ِ
ِيخ ،لِ َّلت ْق ِوي ِم َو َّ
اف ٌع لِ َّلت ْع ِلي ِم َو َّ
يب َّال ِذي ِفي اْل ِب ِر،
الت ْوب ِ
َ
ُك ُّل اْلك َت ِ ُ َ ُ ً
َ
فالذي كتب في الكتاب المقدس هو الكافي للتعليم والتوبيخ ولإليمان بالرب يسوع المسيح ولنوال حياة ابدية
باإليمان به ولكن لم يكتب كل كلمة كتبها من كتبوا اسفار في الكتاب المقدس
امر اخر هل سيمنع الرب ان عندما يستخدم شخص في ان يكتب سفر موحى به أن يكتب أي شيء
شخصي اخر؟ بالطبع ال.
وهذا قاله جيل وبارنز وغيره من بعض المفسرين
ورغم كل هذا انا ال اتماشى مع ان ما يقوله العدد هو مقصود به رسالة أخرى
وبالطبع ادعاء ان هناك رسالة ضائعة موحى بها ال يوجد عليه أي دليل ال من ناحية ان هناك رسالة رابعة
قانونية فلم نجد ال اب بداية من تلميذ يوحنا بوليكاربس وال تلميذه اريناؤس وال غيرهم أشار الى هذا وال
مخطوطات وال غيره .وأيضا ال يوجد دليل أصال على ان التعبير هذا مقصود به رسالة رابعة.
وندرس معا باختصار شديد سياق الكالم
رسالة يوحنا الرسول الثالثة 1
يب َّال ِذي أََنا أ ِ
س اْل َح ِب ِ
َ 1ا َّ
ُحُّب ُه ِباْل َح ِق.
لش ْي ُخِ ،إَلى َغ ُاي َ
ِ
 2أَُّي َها اْل َح ِب ُ ِ ِ
َن َن ْفس َك َن ِ
َن َت ُكو َن َن ِ
اج َح ٌة.
وم أ ْ
اج ًحا َو َصح ً
يحاَ ،ك َما أ َّ َ
يب ،في ُكل َش ْي ٍء أَُر ُ
ِ
ِ
يكَ ،ك َما أََّن َك َت ْسُل ُك ِباْل َح ِق.
 3ألَني َف ِر ْح ُت ِج ًّدا ِإ ْذ َح َضَر ِإ ْخ َوٌة َو َش ِه ُدوا ِباْل َح ِق َّالذي ِف َ

َ 4لي ِ
َس َم َع َع ْن أ َْوالَ ِدي أََّن ُه ْم َي ْسُل ُكو َن ِباْل َح ِق.
َع َ
ظ ُم ِم ْن ه َذا :أ ْ
س لي َفَر ٌح أ ْ
َْ
َن أ ْ
 5أَُّيها اْلح ِبيب ،أَ ْنت ت ْفعل ِباأل ِ
اإل ْخوِة وِإَلى اْل ُغرب ِ
اء،
ََ
َماَنة ُك َّل َما َت ْصَن ُع ُه ِإَلى ِ َ َ
َ َ ُ
َ َ َُ
َ
َّ 6ال ِذين َش ِهدوا ِبمحَّب ِتك أَمام اْل َك ِنيس ِةَّ .ال ِذين َت ْفعل حسًنا ِإ َذا َشَّيع َتهم َكما ي ِحق ِ
هلل،
َ
ْ ُْ َ َ
َ َُ َ َ
َ
ُ ََ َ َ َ
 7أل ََّنهم ِمن أَج ِل ِ ِ
ِ
ن
ُم ِم.
ُْ ْ ْ ْ
اسمه َخَر ُجواَ ،و ُه ْم َال َي ْأ ُخ ُذو َ َش ْيًئا م َن األ َ
ِِ
َن َن ْقبل أَم َثال ُ ِ ِ
ِ
ين َم َع ُه ْم ِباْل َح ِق.
هؤ َالء ،ل َك ْي َن ُكو َن َعامل َ
َ 8فَن ْح ُن َي ْنَبغي َلَنا أ ْ َ َ ْ َ
واضح ان معلمنا يوحنا يكلم غايس ولكنه في نص الكالم واضح انه يقصد يكلم أوالده الذين في الكنيسة
أي أبناؤه في االيمان ويتكلم عنه وأيضا يوصيهم جميعا بقبول الخدام .فلماذا بل من أن يقول للكنيسة قال
لغايس؟ العدد التالي يشرح هذا
ِ
َ 9ك َتبت ِإَلى اْل َك ِن ِ ِ ِ
ِ
َن َي ُكو َن األ ََّو َل َب ْيَن ُه ْم َ -ال َي ْقَبُلَنا.
س َّ -الذي ُي ِح ُّب أ ْ
ُْ
يسةَ ،ولك َّن د ُيوْت ِريف َ
َ
هنا يقول ان كتبت هذا الى الكنيسة ولكن سبب انه وجهها لغايس بدل للكنيسة يشرحه بان الشخص الذي
يدعى ديوتريفس هو انسان متكبر ويحب ان يكون األول سواء عن سلطة مدنية استغلها او مكانة
اجتماعية او مادية جعلته يتسلط ،وهو ال يقبل معلمنا يوحنا رغم انه أبو الكنيسة روحيا .فواضح الن هذا
الشخص هو األول في الكنيسة وضد يوحنا لن يقبل رسالة يوحنا بل واضح انه اجبر الكل ان يكون له
سلطان لدرجة انه قادر ان يمنع اشخاص من دخول الكنيسة كما يقول في العدد التالي .فلهذا معلمنا
يوحنا بدل من ان يرسلها للكنيسة أرسلها لغايس ليبلغ المؤمنين بها.
ولكن يوحنا الحبيب سيتصرف في هذا الموقف فيقول.

ِ
ِ
ِ
ف
َع َمالِ ِه َّال ِتي َي ْع َمُل َهاَ ،ه ِاذًار َعَل ْيَنا ِبأَ ْق َوال َخ ِبي َثةٍَ .وِإ ْذ ُه َو َغ ْيُر ُم ْك َت ٍ
َج ِل ذل َكِ ،إ َذا ِجْئ ُت َف َسأُ َذكُرُه ِبأ ْ
 10م ْن أ ْ
ِ
ِب ِ
ِ
ِ
هذ ِهَ ،ال َي ْقَب ُل ِ
يس ِة.
ين ُي ِر ُ
اإل ْخ َوَةَ ،وَي ْمَن ُع أ َْي ًضا َّالذ َ
يدو َنَ ،وَي ْطُرُد ُه ْم م َن اْل َكن َ
َف َسأُ َذ ِكُرُه =أي يساعده على معرفة أخطائه ليخلص نفسه.
ِ
يدو َن ،ويطردهم من الكنيسة أي هو في كبريائه ال يطيق الحق ،يريد أن يعلم وال يتعلم .وال
ين ُي ِر ُ
ويمنع َّالذ َ
يقبل هؤالء اإلخوة الذين أرسلهم يوحنا ليكرزوا ويعلموا .بل هو طرد هؤالء اإلخوة ،بل طرد الذين قبلوهم في
بيوتهم
َن من يصَنع اْل َخير هو ِمن ِ
يبَ ،ال َت َتم َّث ْل ِب َّ
هللاَ ،و َم ْن َي ْصَن ُع ال َّشَّرَ ،فَل ْم
الش ِر َب ْل ِباْل َخ ْي ِر ،أل َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ
 11أَُّي َها اْل َح ِب ُ
َ
ِ
هللا.
ُي ْبص ِر َ
ِ ِ
َن َش َه َاد َتَنا ِهي
يع َو ِم َن اْل َح ِق َن ْف ِس ِهَ ،وَن ْح ُن أ َْي ًضا َن ْش َه ُدَ ،وأَ ْن ُت ْم َت ْعَل ُمو َن أ َّ
ود َل ُه ِم َن اْل َج ِم ِ
وس َم ْش ُه ٌ
 12ديم ْت ِرُي ُ
َ
َص ِاد َق ٌة.
 13وَكان لِي َك ِثير ألَ ْك ُتبهِ ِ ،
َن أَ ْك ُت َب ِإَل ْي َك ِب ِح ْب ٍر َوَقَل ٍم.
يد أ ْ
لكَّنني َل ْس ُت أ ُِر ُ
َُ
َ َ
ٌ
 14و ِ ِ
يب َفَن َت َكَّل َم َف ًما لِ َف ٍم.
اك َع ْن َق ِر ٍ
لكَّنني أَْر ُجو أ ْ
َن أََر َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َس َم ِائ ِه ْم.
َ 15س َ
اءَ .سل ْم َعَلى األَحَّباء ِبأ ْ
ال ٌم َل َكُ .ي َسل ُم َعَل ْي َك األَحَّب ُ
فلهذا كما قلت ان الكالم عن نفس الرسالة الثالثة لمعلمنا يوحنا الحبيب
وما يؤكد ما أقول ان الفلجاتا لم تقول كتبت الى الكنيسة ولكن “I would have written,
” perhaps, to the church, but Diotrephes,كان يجب ان اكتبها للكنيسة والترجمة السريانية
كتبت كنت أتمنى ان اكتبها للكنيسة

فاعتقد هذا يؤكد ما قدمت ان الكالم عن نفس الرسالة الثالثة لمعلمنا يوحنا الحبيب

والمجد هلل دائما

