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  مقدمه
ه عنوان شبان جانهاي منفرد به ما نشان او را ب :دهد اي از يوحناي رسول به دست مي چهره تازه نامه دوم يوحنا«

به است كه  پيداكامالً ...به يك خانم مسيحي،  ...چه اين رساله به يك كليساي محلي نوشته شده باشد يا ... دهد مي
  ».به او عالقه داشته كه اين نامه را برايش فرستاده است ربسياكه يوحناي رسول  استي خاص شخص خاطر

 (A. Plummer)پلومر . اي —

  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

اين نامه كوتاه به همراه سوم يوحنا همة چيزي است كه ما از مكتوبات شخصي يكي از محبوبترين مقدسين 
  .اوليه، يوحناي رسول داريم

باشند،  »بسته«يا  »باز«كنند كه چگونه بايد نسبت به ديگران  يحيان راجع به اين امر بحث ميگاهي اوقات، مس
. دهد دوم و سوم يوحنا به اين سئوال كاربردي جواب مي. كنند مسيحي هستند خصوصاً نسبت به كساني كه ادعا مي

دهد؛ سوم يوحنا ما را به  نشان مي در برابر جمالت بدعتكاران را) كليساي خانگي(دوم يوحنا اهميت حفظ خانة ما 
  .كند داشتن يك روش كارداني باز براي مسافرت مبشرين و واعظين دعوت مي

  

  نويسنده) ب

تر از اول يوحنا است و بدون شك اين به دليل كوتاه بودن و ماهيت  شواهد خارجي براي دوم يوحنا ضعيف
مثل نقل قولهاي ديگران، تفكر اين است كه مربوط  آيرينوس از آن نقل قول كرده است، ولي. باشد اش مي شخصي

ن نسبت به اين رساله شك داشت ولي اوريج).تقصيمات باب و آيه قرنها بعد اضافه شد(به اول يوحنا هستند 
واضح از  به طورسيبريان . اند رساله يوحنا نقل قول كرده به عنوانكلمنت و ديونيسيوس هر دو از اسكندريه از آن 

  .نوشته يوحناي رسول نقل قول كرده است نوانبه ع 10آيه 
شواهد داخلي شامل اين حقيقت هستند كه سبك و لغات اين نامه با انجيل چهارم و رساالت اول و سوم 

اگر چه حتي دوم و سوم يوحنا آغاز متفاوتي نسبت به اول يوحنا دارند، آنقدر به هم شباهت . يوحنا سازگاري دارد
كنند كه همة اين رساالت را يك دست و آن هم در يك زمان نزديك  قيقت را رد ميدارند كه عده كمي اين ح

  .نوشته است
به مقدمه (هيچ دليلي محكمي باي شك كردن به روايات تصديق شده رساله دوم يوحناي رسول وجود ندارد 

  ).اول يوحنا براي جزئيات بيشتر مراجعه كنيد
  

  تاريخ نگارش) ج
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اين امر صادق بود، دو زمان ممكن براي اين رساله وجود دارد يا بايد زماني در  چنانچه در مورد اول يوحنا
اگر نظريه اول را بپذيريم . ميالدي 90 – 85را در نظر بگيريم و يا حدود ) قبل ويراني اورشليم(ميالدي  60حدود 

يوحناي رسول پير و  ي كهناين نامه از اورشليم نوشته شده است؛ اگر دومي را بپذيريم، اين نامه از افسس، جا
  .سالخورده روزهاي پاياني خود را در آن سپري كرد، نوشته شده است

  

  موضوعزمينه و  سپ) د

پيش زمينة اين رساله خدمت گستردة واعظين سيار در كليساي اوليه است كه هنوز هم در بعضي مكانهاي 
هاي مسيحيان  راك و بعضي وقتها پول در خانهنوازي، خو اين مبسرين و خادمين كالم از مهمان. جهان مرسوم است

خوشبختانه، معليمين كذبه و شاالتانهاي مذهبي سريعاً   .شدند مند مي كردند بهره و جماعت ايمانداري كه مالقات مي
به مقدمه ( ها گنوسيشدند چون در پي سود و پخش كردن بدعتهاي خود بودند مثل  در همان قدم اول شناخته مي

 ).نگاه كنيداول يوحنا 

كردند مهم بود، اگر يوحناي  اگر در قرن اول هشدار بر ضد بدعتكاران و كساني كه از مذهب سوء استفاده مي
  گفت؟ ها و فرهنگها و مذاهب كاذب اين روزگار چه مي رسول امروز در ميان ما بود راجع به فرقه

مورد شخصيت خداوند ما عيسي مسيح  محتواي اصلي دوم يوحنا اين است كه ما نبايد با هر شخصي كه در
  .)10،11 آيات( كند همكاري و دوستي داشته باشيم مطالب نادرستي را پخش مي

  

  رساله اول يوحنا طرح كلي

 )3–1 آيات(فيض، رحمت و سالمتي : تحيات يوحنا رسول. 1

 )4آيه(فرزندان مطيع : يوحناي رسول شادي. 2

 )6، 5 آيات(سلوك در محبت : حكم يوحناي رسول. 3

 )11–7 آيات(دجال گمراه كنندگان : نگراني يوحناي رسول. 4

 )13، 12آيات (يك مالقات شخصي : اميد يوحناي رسول. 5

  

  تفسير
  )3–1آيات ( سالمتيفيض، رحمت و : رسول يتحيات يوحنا .1

تواند به كهولت سن يا  ين ميا. نمايد در دوم يوحنا، اين رسول خود را تحت عنوان پير معرفي مي 1آيه 
. از نظر سني، يوحنا آخرين رسولي بود كه با خداوند عيسي مصابحت داشت. منصب كليسايي او اشاره داشته باشد
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از اين رو، ما نيازي به انتخاب توضيح . يك صاحب منصب كليسا قطعاً يك اسقف يا ناظر بوده است به عنواناو 
 .خود داريم؛ هر دو صحيح هستند

ـ بعضي )1(. سه نظريه در اين مورد وجود دارد . زياد آسان نيست »خاتون برگزيده«توضيح دادن عبارت به  
عروس مسيح بدان اشاره شده است، يا يك  به عنوانمعتقدند كه خاتون برگزيده، كليسا است، كه در بعضي قسمتها 

نوشته شده  (Kyria)اي به نام كايريا  يدهكنند كه نامه خطاب به برگز ـ ديگران فكر مي)2(. كليساي خاص محلي
كنند  ـ ديگران احساس مي)3(. باشد) هر دو به مفهوم خاتون(تواند معادل يوناني نام آرامي مارتا  اين نام مي. است

نويسد كه به همراه همة برگزيدگان خدا در ميان جماعت  كه يوحنا دارد به يك خاتون ناشناس مسحي مي
  .ـ برگزيده شدن در مسيح پيش از بنياد عالم ايمانداران قرار دارد

كنيم به طور خاص با هشدار به ضد معلمين ضد مسيحي  دهيم، و احساس مي ما آخرين نظريه را ترجيح مي
گناه براي اولين بار از طريق فريب . كه بايد در اين نامه نسبت بديشان يك خانم هشدار داد ه شود سازگار است

پولس از ). 14: 2اول تيموتائوس( »ر تقصير گرفتار شددزن فريب خورده، «. دنيا وارد شدخوردن حوا از شيطان به 
هاي زنان با حيله وارده شده و  اند؛ آنها به خانه گويد كه تقاضاي خاصي از زنان داشته اي سخن مي معلمين كذبه

سخنان اين معليمن كذبه گوش  شوند و دائماً به زنان كم عقل را اسير كرده و ايشان به انواع شهوات ربوده مي
هاي غلط به  حتي امروزه، فرهنگ). 7، 6: 3دوم تيموتائوس(توانند رسيد  دهند ولي هرگز به معرفت راستي نمي مي

ها نيز نياز دارند كه بر ضد تعاليم  بچه. شوند يعني در طول روز كه مرد خانه معموالً سركار است ها وارد مي هانخ
  .غلط معلمين كاذب بديشان هشدار داده شود

يابند، خويشتن را  نجات مي كهي آنان. نمايد گويد خاتون برگزيده و فرزندانش را در راستي محبت مي يوحنا مي
اين راستي خدا است . اند آنها را محبت نكرده     يابند كه هرگز العاده و دوست داشتني با كساني مي در مشاركتي فوق

  . دانند دلهاي همة كساني كه راستي را مي —بندد  كه دلهاي ايماندارن را به هم مي
تواند به انگيزة دوست داشتن مقدسين اشاره داشته  مي. اشته باشدتواند د بخاطر آن راستي، دو توضيح مي 2آية 

در اينجا راستي . هر دو مفهوم، معتبر هستند. تواند به يوحنا دليلي براي نوشتن اين نامه ارائه كند باشد، يا مي
 – )2(؛ )6: 14يوحنا(» راستي هستم... من «  :او گفت. خداوند عيسي مسيح) – 1(: ها اشاره داشته باشد تواند به اين مي

كالم تو «. مقدس كتاب) – 3(؛ يا )نگاه كنيد 17؛ 16: 14؛ به يوحنا 6: 5 يوحنااول (» روح، راستي است«. القدس روح
  .آيا ما نبايد تا ابد با اين سه راستي حقيقي زيست كرده و در آنها تأمل نماييم). 17:17يوحنا(» راستي است

فيض لطف خدا به اشخاص نااليق . »فيض، و رحمت و سالمتي با شما باشد«: تحيت يوحنا اين است 3آيه
سالمتي ارتباط موزوني است كه . شود رحمت در واقع شخصيتي است كه گناهكاران و بيچارگان ابراز مي. باشد مي

. ستهر سه اين بركات از جانب خداي پدر و عيسي مسيح خداوند ا. شود در نتيجه فيض و رحمت خدا ايجاد مي
بعالوه، آنها در راستي و محبت هستند، و هرگز از اين ماهيتهاي ذاتي ايشان كاسته . پدر منشأ و پسر كانال است

  .شود نمي
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  )4 آيه(فرزندان مطيع : يوحناي رسول شادي .2
كنند ابراز  اش در راستي سلوك مي حاال يوحنا شادي و سرور خود را از شنيدن اينكه فرزندان برگزيده

راستي چيزي نيست كه ما در فكر خود به آن معتقد باشيم بلكه چيزي كه با آن هر روزه زندگي كرده و . ايدنم مي
هاي ما انتظار دارد كه  درست چنانچه خداوند عيسي تجسم راستي بود،همچنين او از زندگي. در آن رفتار نماييم

  .شهادتهايي باشند براي راستي
  

  )6، 5 آيات(ت سلوك در محب: حكم يوحناي رسول .3
در آنجا . اي از رسالة اولش را بيان كند خواهد خالصه آيد يوحناي رسول مي ، به نظر مي9تا  5در آيات  5آية 

كند  حاال، او در اين آيات حداقل سه تاي اين آيات را تكرار مي. وار بيان كرده بود هاي زندگي را فهرست او آزمايش
  ).9–7 آيات(، و آزمايش تعليمي )6 آيه(اعت ، آزمايش اط)5 آيه(آزمايش محبت  –

محبت در اينجا يعني فدا . كند اول، او به خوانندگانش حكم محبت به ديگر ايماندران را گوشزد مي 6آية 
من «بلكه » رسد؟ چه چيزي از آن شخص به من مي«  :محبت در اينجا اين نيست. كردن خويشتن براي سود ديگران

ما . شود پس، محبت در سلوك كردن در احكام خداوند ديده مي» «توانم انجام دهم؟ ميبراي آن شخص چه كاري 
  .توانيم در مفهوم آسماني، حقيقتاً محبت كنيم مگر اينكه در اطاعت خداوند و راستي خدا سلوك نمائيم نمي

  

  )11-7 آيات(دجال گمراه كنندگان : نگراني يوحناي رسول .4
آيا خدا واقعاً در شخصيت عيسي مسيح، «  :سئوال مهم اين است. برد تعليمي مياين ما به سراغ آزمايش  7آيه 

اي از زمان  ناسيتكها معتقد لودند كه مسيح آسماني بر عيسي ناصري دوره. »بله«: جواب بايد اين باشد» انسان شد؟
  .كند كه عيسي مسيح هميشه خدا بوده، هست و خواهد بود ولي يوحنا تأكيد مي. وارد شد
خود را نگاه بداريد مبادا آنچه را عمل كرديم بر باد دهيد بلكه «  :دهد پس، او به خوانندگانش هشدار مي 8 آيه

شود كه عمل  به بياني ديگر، استوار ايستادن در راستي خداوند عيسي مسيح باعث مي. »تا اجرت كامل بيابيد
  .اجرت كامل را بيابند) يماندارانرسوالن و ديگر ا(رسوالن در ميان ايماندارن عبث نبوده و ايشان 

، او دارداز معلمين كذبه »كند و در تعليم مسيح ثابت نيست هر كه پيشوايي مي«: گويد وقتي يوحنا مي 9آيه 
دهند؛ آنها نور تازه و تعاليم جديدي را كه خدا در  پيشوايي همان كاري است كه فرهنگها انجام مي. گويد سخن مي

مانند و  آنها كاري به كار مكاشفه مسيحي ندارند و در تعليم مسيح ثابت نمي. طلبند يكالمش مكشوف نكرده است م
تواند به معني همة چيزهايي  همچنين مي. اين احتماالً به معني همان تعاليمي است كه مسيح خودش ارائه نموده بود

گرا شايد  كند كه يك فرهنگ يتأكيد م 9يوحناي رسول در آيه . دهد مقدس راجع به مسيح تعليم مي باشد كه كتاب
هيچكس نزد پدر «. شود خدا فقط از طريق پسرش شناخته مي. بخواهد خدا را بشناسد، هرگز خدا را نخواهد داشت

  )6: 14 يوحنا(» آيد جز بوسيلة من نمي
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 اين رساله به ما راهنمايي با ارزش براي چگونگي رفتار با. اين قلب رساله دوم يوحنا است 11، 10آيات 
كند بلكه به مبلغين ضد  يوحنا به مهمانان عادي اشاره نمي. آيند دهد كه دم در خانةمان مي اي ارائه مي معلمين كذبه

آيا ما بايد آنها را به داخل دعوت كنيم؟ يك فنجان قهوه با آنها بخوريم؟ از لحاظ مالي به آنها كمك كنيم؟ . مسيحي
اين مردمان . نبايد او را به خانة خود بپذيريم و او را تحيت گوييم مطبوعات آنها را بخرم؟ جواب اين است كه ما

اين امر . مهمان نوازي با ايشان يعني مهمان نوازي با كساني كه بر ضد نجات دهنده هستند. دشمنان مسيح هستند
ند را انكار است كه ما بعضي وقتها چنين اشخاصي را به منزل خود بپذيريم و در عين ندانيم كه آنها خداو  ممكن 

دانيم كه شخصي يك معلم  ولي وقتي ما مي. كنند اين آيات در چنين مواردي چيور ضمني صدق نمي. كنند مي
اين آيات شامل حال مهمانان عادي . كاذب است، دوستي و معاشرت با وي يعني بيدوفايي نسبت به خداوند مسيح

ولي در . ذيريم تا شايد ايشان را براي مسيح صيد كنيمپ ايمان را در خانة خود مي ما اغلب مهمانان بي. شود نمي
 .C.F) گهو. اف. سي. كنند مطرح است اينجا مسئله معليمن مذهبي كه اولوهيت و انسانيت عيسي مسيح را رد مي

Hogg) دهد توضيح مي :  
د اي باشد يا حتي اگر غفلت كوچكي باش هيچ چيز نبايد به ضد مسيح صورت گيرد حتي اگر براي لحظه«

  ».گذارد چون اين بر ديگران تأثير مي

  

  )13-12آيات (يك مالقات شخصي : اميد يوحناي رسول .5
ولي او نوشتن را با اميد به اتمام . اش بگويد يوحنا دوست داشت تا چيزهاي بيشتري به خاتون برگزيده 12آية 

حبت كردن رو در رو خيلي موثرتر ص. رساند كه به زودي مالقاتي رو در رو با وي داشته و با هم صحبت كنند مي
العاده است كه نجات دهنده را رودررو با  و چقدر فوق! باشد و موفقيت آميزتر از نوشتن با كاغذ و مركب مي

  .شود حقيقتاً در آن هنگام، خوشي ما كامل مي! چشمان ايمان ببينيم كه او حاضر است
دانيم كه آنها كه  ما نمي. »رسانند ه تو، به تو سالم ميفرزندان خواهر برگزيد«: دهد پس يوحنا خاتمه مي 13 آيه

اند ولي روزي با آنها در خوشي فراوران مالقات خواهيم كرد، به همراه رسول محبوب، يوحنا كه اين نامه را  بوده
  آمين .نوشت و بهتر از همه به همراه خود نجات دهنده

  
  

     


