مدخل إلى رسالة يوحنّا الثّانية
الرسالة ،يُمكن العودة ُ إلى مدخل رسالة
لمزيد من المعلومات حول هذه ّ
يوحنّا األولى.
الرسالةَ
واستنادا إلى الموروث القديمّ ،
فإن الحواري يوحنّا هو َمن كتب هذه ّ
وفيها نعثر على إشارة إليه بلقب "الشيخ" دون غيرها .غير ّ
الرسالة
أن هذه ّ
تُشبه إلى ح ّد كبير في أسلوبها الوحي الذي س ّجله يوحنّا حول سيرة السيّد
المسيح (سالمه علينا) ،وتشبه رسالتيه األولى والثالثة .وما من إشار ٍة إلى
الرسالة ،ولكن من المحتمل أنّها قد ُكتبت في زمن متأ ِّ ّخر
تاريخ كتابة هذه ّ
من القرن األول للميالد ،ويرى البعض أنّها د ّ ُِّونت في مدينة أفاسوس.
الرسالةُ إلى "السيّدة التي اختارها هللا" ،وربّما يكون المقصود
وقد ُو ِّ ّج َهت ّ
ي ِّ جماعةَ المؤمنين في مدينة قريبة من مكان إقامة
من هذا التعبير المجاز ّ
يوحنّا .ويظهر هذا جليّا في اآلية الثّامنة في النص اليوناني األصلي عند
القرا َء باستعمال صيغة ضمير جمع المذ ّكر .وفي مثل هذه الحال،
مخاطبته ّ
ّ
فإن معنى كالم يوحنّا الذي تُرجم حرفيّا بما يلي" :أوالد أختك التي اختارها
هللا" (آية  )13فيه إشارة إلى أفراد جماعة اإليمان األخرى ،وربّما استعمال
الرسالة ومتلقّيها خوفا من
هذه ال ّ
صيغة له دالالت رمزيّة إلخااء هويّة كاتب ّ
اضطهادهم.
الرسالة الثانية والثالثة للحواري يوحنّا تتساويان في ّ
ّ
الطول ناسه تقريبا،
إن ّ
ي ،وقد ُكتبت لتعالج
فطول كلتَيهما ال يتجاوز ورقةً من أوراق ال َب ْرد ّ
اشكاليّات متشابهة .وانتشرت رسالة المسيح (سالمه علينا) في هذه الاترة
من خالل رحالت المعلّمين والدّعاة ،وبما ّ
أن النُ ُز َل وأماكن اإلقامة قد تكون
خطرة ،وسمعتها سيّئةّ ،
فإن المؤمنين قد ر ّحبوا بهؤالء الدّعاة في منازلهم،
ومنحوهم التجهيزات الالّزمة و َمدُّوهم بزا ٍد لرحالتهم .أ ّما بالنسبة إلى
المضلّلين الذين خرجوا عن جماعات المؤمنين ،فقد طلب يوحنّا
المعلّمين
ِّ
من المؤمنين أالّ ير ّحبوا بهمّ ،
ألن سيّدنا عيسى (سالمه علينا) لم يكن حسب
سالم) أو قائ ٍد
ي ٍ عظيم ،مثله مثل يحيى بن زكريا (عليه ال ّ
اعتقادهم سوى نب ّ
من قادتهم .ولم يكن (سالمه علينا) بالنسبة إليهم كلمةَ هللا األزليّة التي ألقاها
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إلى مريم.
ورضخ هؤالء المضلّلون في معتقداتهم عن سيّدنا عيسى لضغوطات اليهود
تارة ،والوثنيّين تارة أخرى إذ قلّلوا من أهميّة سيّدنا عيسى قصد التعايش
معهم .وهو ما جعلهم يحيدون عن الحقيقة التي ب ّ
شر بها الحواريّون الذين
كانوا شهو َد عيان وصحابةَ السيّد المسيح.
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واري يُو َحنَّا الثّانية
رسالة ال َح
ّ
إلى أحباب هللا
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بسم هللا تبارك وتعالى

واري يُو َحنَّا الثّانية
رسالة ال َح
ّ
إلى أحباب هللا
1
تحيّة
( )١
ِّ 1مننن يُوحنّننا ال ،
ننين العننالَ ِّمينَ ،
سننيّدةِّ الّتنني
شننيخِّ ،إلننى ال ،
َ
اختارهننا هللاُ ِّمننن َب ِّ
الحنِّ ،ولَسنتُ
ب ألنّنا نَنتَمني َمعًنا إلنى
َجماع ِّة هللاِّ وأبنائِّها ،الّذينَ أ ُ ِّك ُّن له ُم ال ُح ،
ّ ِّ
،
الحِّ في ِّرسال ِّة هللاِّ.
ف
أنا َوحدي َمن يُ ِّحبُّ ُهم ،بل يُ ِّحبُّ ُهم ُك ُّل َمن َ
ع َر َ
،
َحن ل ُكم ُم ِّحبّونَ ّ ،
 2نعم ،ن ُ
الحِّ را ِّس ٌخ في قُلو ِّب ُكم َكما في قُلو ِّبننا ،وال بُن ،د
ألن
أن يُرافِّقَنا إلنى األ َبندِّ 3 ،وسن َي ُ
سنال ُم ِّمنن
والرحمنةُ وال ،
كون َم َعننا َجميعًنا الاَضن ُل ،
( )٢
حيم.
ب ال ،
ب ،
االبنن ُّ
ي ِّ ِّ األ ِّ
ِّعن ِّد هللاِّ األ ِّ
النر ِّ
ص َمدَِّ ،و ِّمن َ
ِّ
الروحن ّ
س ِّيّدِّنا ال َمسيحِّ
كون َمعَنا ن ُ
نعم ،سيَ ُ
الحِّ وال َم َحبّ ِّة.
َحن الّذينَ نَثبُتُ على
ّ ِّ
( )١
ي عن التنظيمات
أُط ِّلقت كلمةُ "ال ُم ِّ
شرف" في الثقافة اليونانية على ك ّل مسؤول رسم ّ
المدنيّة أو الدّينيّة .وتحمل كلمة "ال ّ
شيوخ" في الثقافة اليهودية المعنى ناسه .ويبدو ّ
أن الحواري
يوحنّا كان شيخا في أواخر أيّام حياته للجماعات المؤمنة في أفاسوس والمنطقة المحيطة بها،
شأن الحواري بطرس في روما.
( )٢
ع ّربت غالبا
عبارة "االبن الروحي " الواردة ُ هنا هي ترجمة للعبارة اليونانية التي ُ
األولين ،وكانت لقبا لملك بني يعقوب الذي
بصيغة "ابن هللا" .وهي موجودة في كتب األنبياء ّ
ي ،ولكنّه يشير إلى العالقة الوثيقة بين سيّدنا عيسى
اختاره هللا .وهذا ال يشير إلى تَناس ٍل بشر ّ
وهللاّ .
وإن مقامه أمام ربّه يضاهي مقام البِّ ْكر في األسرة .ويرى البعض في هذا تلميحا إلى أنّه
كلمة هللا األزليّة التي أرسلها إلى األرض لتصبح بَشَرا يولد من مريم العذراء.
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طريق الحق
4
عض أه ِّل َجمناع ِّت ُكم َيسنلُكونَ َ
الحنِّ
طرينَِّ
لقد َ
ع ،مني الاَ َر ُح ِّعن َدما رأيتُ َب َ
ّ ِّ
5
س ِّيّدة ُ ال ُمختارةُ ،أُري ُد أن
الرحي ُم .واآلنَ  ،أيّتُها ال ،
ُ
األب ،
َوفقًا ِّلما أوصانا ِّب ِّه هللاُ
نك .وإنّمننا هننو
نك وعلننى أبنائِّن ِّ
ناألمر ال َجدين ِّد علين ِّ
نب ِّمنن ِّ
أطلُن َ
نيس ِّبن ِّ
نك أمن ًنرا ،وهننو لَن َ
ضا.
عضنا بَع ً
أدركتُموها ُمنذُ البِّداي ِّة ،وهي َم َحبّتُنا ِّلبَ ِّ
َوصيّةٌ َ
6
س ِّنمعتُم ُمننذُ
هي ذي ال َم َحبّةُ :أن نُطي َع ما أوصى هللاُ ِّب ِّه .وه ِّذ ِّه َوصيّتُهُ َكما َ
ال ِّبداين ِّة :أن تَهتَنندوا ِّبال َم َحبّن ِّة 7 .أقننو ُل ل ُكننم هننذا ّ
عن َددًا َكبين ًنرا ِّمننن ال ُمضن ِّنلّلينَ
ألن َ
َ
ظ َه َر في الدُّنيا ،وهم ال يَعتَ ِّرفونَ ّ
س ِّيّ َدنا عيسى ال َمسي َح (سال ُمهُ عليننا) هنو
أن َ
ي ،و ُكن ُّل َمنن يُن ِّك ُنر هنذا فهنو َد ّجنا ٌل
َك ِّلمةُ هللاِّ وقند جنا َء إلنى العنالَ ِّم بِّ ِّج ٍ
سنم بَشَنر ّ
ظيم.
َيجَ 8ح ُد ال َمسي َح ال َع َ
أجنر ُكم
تركنوا إيمنانَ ُكم .واحن َذروا أن َيضني َع ُ
فانتَ ِّبهوا َكي ال تَنخَندِّعوا وال تَ ُ
سننبي ِّل ُكمّ 9 .
ألن َمننن تَ َع ندّى
ِّعن ن َد هللاِّ أو أن يَضنني َع ُك ن ُّل مننا بَننذلناهُ ِّمننن َجه ن ٍد فنني َ
س ْ
صنلةَ بَينَنهُ وبَنينَ هللاِّ .أ ّمنا
نخ فني تَ ِّ
ال َمسي َح (سال ُمهُ علينا) ولم يَر ُ
عاليمن ِّه ،فنال ِّ
ت على هذا ،
ويم ،فإنّهُ َي ُ
ومنن
َمن ثَ َب َ
حيم ِّ
ب ،
كون قَريبًا ِّمن هللاِّ األ ِّ
الر ِّ
ِّ القَ ِّ
الطري ِّ
ي ِّ لهُ تَعالى.
االبن ُّ
ِّ
الروح ّ
ال َم10سيحِّ
عناليم ،فنال تَسنتَق ِّبلوهُ فني
س ِّيّدُنا عيسى ِّمنن تَ ٍ
َير ما أبلَغَ ُكم َ
إن جا َء ُكم أ َح ٌد ِّبغ ِّ
بُيننننوتِّ ُكم ،وال ت ُ َر ِّ ّحبننننوا بِّنننن ِّهّ 11 )٣(.
عم ِّلنننن ِّه
ألن َمننننن يُ َر ِّ ّحن ُ
نننار ُكهُ فنننني َ
نننب بِّنننن ِّه يُشن ِّ
( )٤
لعون.
ال َم ِّ

( )٣

صة إذا
سن ضيافتهم خا ّ
دأب اليهود وأتباع السيد المسيح على الترحيب بالمؤمنين و ُح ِّ
المتجولين .وح ّذر يوحنّا من استقبال الد ّجالين منهم وتوفير الطعام والمأوى
كانوا من الدّعاة
ّ ِّ
لهم ،فهذا يُعتبر َدعما ً "للعمل الملعون" وخضوعا ِّل َد َجلهم كما جاء في اآلية  .11وتعني عبارة
"السالم عليك" نوعا من أنواع البركات أو الدعاءّ ،
قراءه من توجيه هذه
فإن يوحنّا يحذّر ّ
العبارة إلى الدّعاة الد ّجالين.
( )٤
التعاليم المزي،اةَ للعرفانيين التي هاجمها يوحنّا في رسالة يوحنّا األولى.
يعالج هذا المقط ُع
َ
وأصر الد ّجالون على ّ
تتحول إلى بشر ،بل حلّ ْ
ت على سيدنا عيسى اإلنسان على
أن كلمة هللا لم
ّ
ّ
صلبه.
امتداد الزمن من حين تَط ُّهره بالماء إلى حين َ
5

الختام
ندم تَندوي ِّنها علنى
ُ 12كنتُ أُري ُد
الرسنال ِّة ،ول ِّكنّني فَ ،
اإلطناب فني هن ِّذ ِّه ِّ ّ
ضنلتُ َ
َ
ع َ
ق ،ألنّنني أر َ
نب فنني زيننارتِّ ُكم شَخص نيكا ألُخنناط َب ُكم َوج ًهننا ِّلوج نهٍ ،لتَكتَ ِّم ن َل
غن ُ
َو َر ٍ
13
عليك شَقيقت ُ ِّك ال ُمختارةِّ وأ ّحباؤها.
س ِّلّ ُم
ِّ
فَر َحتُنا .ت ُ َ

6

