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  ستضافةمتى نمارس موھبة اإل: ام المخلصونالخد
  

  الكاتب و تاريخ الكتابة
  

ى بوقت . كتب ھذه الرسالة الرسول يوحنا الذي كتب الرسالتين األولى والثانية، وكذلك إنجيل يوحنا ا األول الة يوحن ة رس د كتاب ا بع وقد كتبھ
  .عد الميالدقصير في أواخر الثمانينيات ب

  
  المرسل إليه والغرض من الكتابة

  
ي ن، إذ أراد أ)رسالة يوحنا األولى(لته األولى األكثر شمولية اسلقصير لصديقه غايوس ليترافق مع ركتب يوحنا ھذا الخطاب ا  يشجعه ويثن

  . صعب المراسًذره من أعمال ديوتريفوس الذي كان قائدا ح كما أراد أن ي–معلمين الشرعيين عليه لمساندته ال
  

  كيف تقرأ رسالة يوحنا الثالثه
  
هإ ه وبيت ة ل. ستضافه الغرباء مھمة بالنسبة للرب، إذ أنه ھو يرحب بنا في قلب ة مرافق الة كجزئي ذه الرس ي حملت وھ ة الت ا الثاني الة يوحن رس
  .ستضافه السخيهاإلنجيل المخلصين باإل خدام – باسم الرب –ذيرات ضد مساعدة المعلمين المضللين، تشجعك على أن تكرم حت

  
عطيك من خالله التوضيحات التي ي متقاعد تعجب به، وٍھذا الخطاب القصير كما لو كنت أنت الذي تسلمته من راع قرأإومثل الرسالة الثانية 

ا . بة هللاآلخرين على محله الغرباء ما ھي إال شھادة قوية ستضافإفموھبة . اللطف واستضافه الغرباءتبين أھمية  اليم يوحن وعندما تفحص تع
اءة من الحب والعطف الحق في عب دثر التزامك ب وازن في أن ت ة الت تتذكر مجددا أھمي ة، وس ا مھم ًبدقة فستتعلم دروس تقودك كلمات . ً وس

سةالرسول يوحنا إلى تقدير العديد من المواھب المتنوعة التي تعمل داخل الكنيسة، وستشجعك على التمسك بالوحدة تح ادة رأس الكني : ت قي
  . يسوع المسيح فھو وحده الرب والسيد

  
ز األرواح ة وتميي ة المحب ل، وأھمي ى حق اإلنجي ز عل ى التركي ساعدك عل بقتھا ت ي س ك الت الة، وتل ذه الرس دير . وھ ى تق ك عل ا تحث ا أنھ كم

  .لربني استضافه اغ عن ًلتعبر لآلخرين بشكل أكثر اكتماالالخطوات التي تحتاج ألن تخطوھا 
 


