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، ومعناه "كایوس"لالسم الالتیني ، وھي الصیغة الیونانیة "غایس"بعث بھا الرسول یوحنا إلى 
  .مدحھ فیھا من أجل محبتھ وكرم ضیافتھ بالنسبة للخدام". فرحان"

  من ھو غایس؟

  .یصعب معرفة شخصیتھ، وقد ورد ھذا االسم كثیًرا في العھد الجدید

v  ویرى البعض أنھ ھو نفسھ الموجھة إلیھ ھذه )٢٣: ١٦رو (غایس الذي من أھل كورنثوس ،
  .ا غیر أكیدالرسالة، وھذ

v  ١٤: ١ كو ١(غایس آخر من أھل كورنثوس.(  

v  غایس المكدوني، كان رفیًقا للرسول بولس في أفسس عندما حدث فیھا شغب بزعامة
  ).٢٩-٢٣: ١٩أع (دیمتریوس الصائغ 

v  ربما كان )٤: ٢٠أع (غایس الدربي، انتظر الرسول بولس ومن معھ لمرافقتھ إلى أورشلیم ،
  .ن الكنیسة لتقدیم عطایا للقدیسین المحتاجین ھناكأحد المنتدبین م

  أقسام الرسالة 

  .٨- ١غایس السالك في الحق . ١

  .١١-٩دیوتریفس الخادم المتعجرف . ٢

  .١٢دیمتریوس األمین . ٣

  .١٤- ١٣الختام . ٤



  غایس السالك في الحق.١
  الشیخ إلى غایس الحبیب، "

  .]١ ["الذي أنا أحبھ بالحق

. یوجھ الرسول خطابھ إلى غایس ویدعوه بالحبیب، إذ یحبھ بالحق ولیس مداھنة أو ریاء أو تحّیًزا
فھو یحب . قد ذاب فیھ الرسول یوحنا الحبیب" الرب یسوع"أي " الحق"وھنا نالحظ أن موضوع 

لقد اختفى القدیس . بالحق، ویتكلم بالحق وعن الحق، ویدحض كل مبتدع ألنھ منحرف عن الحق
  .یوحنا في الحق فال یرى غیره وال یرید غیره

  أیھا الحبیب في كل شيء،"

  أروم أن تكون ناجًحا وصحیًحا، 

  .]٢[" كما أن نفسك ناجحة

فحسن للمریض أن . یرى البعض أن غایس كان مریًضا، وھنا یطلب الرسول لھ صحة جسده
اطلبوا أوًال ملكوت اللَّھ وبره : "یطلب ألجل حیاتھ الروحیة وال ینشغل بالزمنیات، إذ یقول الرب

لكن یجدر بالكنیسة ورعاتھا، بل ولألصدقاء أن یطلبوا ألجل احتیاجاتھ ". وھذه كلھا تزاد لكم
على ھذا النھج سلكت الكنیسة، حیث تصلي من أجل المرضى والمسافرین . لزمنیة التي للكفافا

  .وفي ھذا كلھ تطلب لھم غفران خطایاھم. والمتضایقین والذین في السبّي الخ

v  تسیر األمور حسًنا بالنسبة لغایوس ألنھ نفسھ منشغلة بأموٍر صالحة حسب توجیھ إرادة ذھنھ
  ).الصالحة(

  ھیالري أسقف آرل

  ألني فرحت جًدا إذ حضر إخوة،"

  وشھدوا بالحق الذي فیك، 

  .]٣[" كما أنك تسلك بالحق

موضوع فرح الراعي أن یرى أو یسمع عن الكل أن لھم شھادة بالحق الذي فیھم، وأنھم سالكون 
كمل لھذا ی! إنھا فرحة مبھجة ُتنسي الخادم أتعاب الخدمة حین یرى ثماًرا مفرحة. في الحق

  .]٤[" لیس لي فرح أعظم من ھذا أن أسمع عن أوالدي أنھم یسلكون بالحق: "الرسول قائًال

فإن . ھذه األبوة یستمدھا من اللَّھ وفي اللَّھ وبھ". أوالدي... "إنھ یسر بسلوكھم بالحق ألنھم أوالده
مت " (ال تدعوا لكم أًبا على األرض: "علیھ ھذا القولصارت العالقة خارج ربنا یسوع ینطبق 

، ٨: ٢ا تس (فال عجب أن دعا یوحنا الحبیب الرعیة أوالده، وھكذا بولس الرسول ). ١٠-٨: ٢٣
ألنھ وإن كان لكم ربوات من المرشدین : "، بل ویفتخر بولس بھذه األبوة قائًال)١٩: ٤، غل ١١

  ).١٥: ٤ كو ١" ( أنا ولدتكم في المسیح یسوع باإلنجیلفي المسیح، لكن لیس آباء كثیرون، ألني



v كان إنساًنا بال أي لوم في الفكر أو القول . ُیرى الحق الخاص بحیاة غایوس في كمال أعمالھ
  .أو العمل، تبع وصایا اهللا قدر استطاعتھ

  ھیالري أسقف آرل

  .باءأیھا الحبیب أنت تفعل باألمانة كل ما تصنعھ إلى اإلخوة وإلى الغر"

  الذین شھدوا بمحبتك أمام الكنیسة،

  .]٦-٥[" الذین تفعلون حسًنا إذ شیعتھم كما یحق للَّھ

إذ یسلك في الحق عامل اإلخوة والغرباء بأمانة، أي بما یلیق كإنسان مؤمن محب مطیع للرب 
. المؤمنین الذین سبق أن عرفھم غایس قبًال واستضافھم في بیتھ" باإلخوة"یقصد الرسول . یسوع
فربما كانوا یجولون للكرازة، ھؤالء عادوا إلى یوحنا الرسول یشھدون أمامھ عن " الغرباء"وأما 

محبة غایس لھم واھتمامھ بھم، إذ شیعھم كما یحق للَّھ، أي ساعدھم بالصالة والمحبة وتقدیم 
  .ھؤالء خرجوا للخدمة من أجل المسیح، أي لیس بغرٍض شخصٍي. احتیاجاتھم المادیة

v الزائرون غایوس أمام بقیة الكنیسة بسبب كرمة السخي مع العاملین في خدمة اهللامتدح .  

  ھیالري أسقف آرل

  ألنھم ألجل اسمھ خرجوا،"

  .]٧[" وھم ال یأخذوا شیًئا من األمم

وھذا یشجع الكارز في كرازتھ، إذ نجد الرسول . أي أتاح لھم غایس إمكانیة عدم مد یدھم إلى أحد
أعواز الذین معھ بعمل یدیھ، مع أنھ من حقھ أن یطلب الزمنیات مادام یزرع بولس یسد أعوازه و

  .الروحیات

  فنحن ینبغي أن نقبل أمثال ھؤالء "

  .]٨[" لكي نكون عاملین بالحق

ھكذا یشجعنا الرسول أن نھتم بالعاملین في كرم الرب ونعینھم ونستضیفھم، فنكون بھذا شركاء 
  .معھم في خدمتھم

  ادم المتعجرفدیوتریفس الخ. ٢

  كتبت إلى الكنیسة، "

  .]٩[" ولكن دیوتریفس الذي یحب أن یكون األول بینھم ال یقبلنا

v  تعلمنا ھذه اآلیة أنھ یلیق بنا أن نحتمل إساءة الذین یھینوننا برباطة جأش، لكن أحیانا یلزمنا أن
یق أن یسمعوا عنا ما نعترض علیھا، ألننا إن لم نفعل ذلك یفسد ھؤالء الناس أذھان الذین كان یل

  .ھو خیر



  ھیالري أسقف آرل

  من أجل ذلك إذا جئت، "

  فسأذكره بأعمالھ التي یعملھا،

  . ھاذًرا علینا بأقوال خبیثة

  وإذ ھو غیر مكتف بھذه ال یقبل اإلخوة،

  .]١٠[" ویمنع أیًضا الذین یریدون، ویطردھم من الكنیسة

بمعنى أنھ كتب إلى الكنیسة التي غایس عضو فیھا یوصیھ بخصوص ھؤالء الخدام لكي یھتم 
لكن لألسف دیوتریفس الخادم ُضرب بالكبریاء وحب الكرامة، وھذا دفع بھ إلى . بھم، باحتیاجاتھم

  :اآلتي

ن ، وھذا یحرف الخادم عن رسالتھ، فبدًال من أن یخدم اآلخری"یحب أن یكون األول بینھم. "أ
  . یطلب خدمتھم وتكریمھم لھ

 األسقف أمبروسیوسیرید أن یعلم وال یتعلم، مع أن . ، أي ال یطیق كلمة الحق"ال یقبلنا. "ب
الذي ال ) اللَّھ(إنني خالل تعلیم اآلخرین أرغب أن أكون قادًرا على التعلم، ألنھ سید واحد : [یقول

  ].یتعلم مما ُیعلِّم بھ

  .]ونحن زمالء لكم في مدرسة اللَّھ... مین بالنسبة لكمإننا معل: [القدیس أغسطینوس

إن الرجل العلماني إذا زل ینتصح بسھولة، أما : [ قائًالالقدیس یوحنا الذھبي الفمویتأوه 
  .] اإلكلیریكي فإذ صار ردیًئا ُیضحي غیر قابل النصح

كل نفس وفرحتھ بنمو  إذ حبھ لذاتھ تبلد فیھ محبة الخدمة واالھتمام بخالص "ال یقبل اإلخوة. "ج
إنما یصیر حجر عثرة وحائل یقف أمام المؤمنین والخدام، ینتھر ویطرد ویحرم . كل إنسان روحًیا

لھذا نجد الكنیسة تؤكد أن كل حرمان بدون حق یرتد إلى نفس الشخص الذي ! بغیر حق وال یبالي
  .حرم

  موقف الرسول 

یلیق بھ ". ا، ھاذُرا علینا بأقوال خبیثةمن أجل ذلك إذا جئت فسأذّكره بأعمالھ التي یعملھ"
  .كرسول أن یبكت لیس لالنتقام، إنما للتأدیب، ألجل خالص نفسھ وعدم تعثر الرعیة

لھذا وضعت المجامع المسكونیة قوانین خاصة بتأدیب الرعاة متى انحرفوا، على أن یكون 
بق الحدیث عن ھذا الموضوع وإذ س. التأدیب بترتیٍب معیٍن، فال ینحرف الرعاة وال الرعیة أیًضا

  .أرجو الرجوع إلیھ في موضعھ

 مع غایس لیس إدانة دیوتریفس، وال التشھیر بھ، إنما لكي ال یتمثل بھ غایس، إذ غایة الحدیث
  :یقول الرسول



  أیھا الحبیب ال تتمثل بالشر بل بالخیر، "

  ألن من یصنع الخیر ھو من اللَّھ، 

  .]١١[" ومن یصنع الشر فلم یبصر اللَّھ

، وأما من یصنع الشر سالًكا في "الخیر األعظم"من یصنع الخیر یعلن عن استحقاقھ لبنوتھ للَّھ 
طریق العجرفة وحب الذات، فیعلن عن انحراف قلبھ ورفضھ النور وانحنائھ بإرادتھ للظلمة، فال 

: ٦ كو٢" (ال؟أیة شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسیح مع بلیع"یقدر أن یبصر اللَّھ، ألنھ 
١٥- ١٤.(  

  .فال یطیق الشریر أن یسمع صوت اللَّھ، أو یقبل فكره، أو یستطیع معاینتھ

  دیمتریوس األمین. ٣
  دیمتریوس مشھود لھ من الجمیع، ومن الحق نفسھ، "

  .]١٢" [ونحن أیًضا نشھد، وأنتم تعلمون أن شھادتنا ھي صادقة

 من الجمیع ومن اللَّھ ومن الكنیسة، وھكذا حًول الرسول أنظار غایس إلى مثال طیب مشھود لھ
أن العالم : [القدیس أغسطینوسوكما یقول . یشجع غایس حتى ال ییأس بسبب سلوك دیوتریفس

لكن من یقترب یجد خلف . مثل شجرة مورقة من یراھا من بعید یظن كلھا أوراق بغیر ثمر
  .]قدیسون كثیرونھكذا العالم مملوء باألشرار ویختفي فیھ . األوراق ثمار حلوة

، قبل )أي من بینھم الوثنیون وغیر المؤمنین(ونالحظ أن الرسول یوحنا یضع شھادة الجمیع 
شھادة الحق وشھادة الكنیسة، وھذا ھو جمال أوالد اللَّھ أنھ ال یستطیع حتى األشرار أن ینكروا 

  .سموھم

 تي ١" (ین ھم من خارجأن تكون لھ شھادة حسنة من الذ"لھذا یشترط الرسول بولس في األسقف 
٧: ٣.(  

لذلك ... إنھ حتى الوثنیین یوّقرون اإلنسان الذي بال عیب: [یوحنا الذھبي الفم قائًالویعلق القدیس 
ألن من كانت . لیتنا نحن أیًضا نعیش ھكذا حتى ال یقدر عدو أو غیر مؤمن أن یتكلم عنا بشٍر

  .]حتى األعداءحیاتھ صالحة یحترمھ حتى ھؤالء إذ بالحق یغلق أفواه 

أن الذین یكابرونھ معھ في : األسقف المسیحي یلزم أن یكون ھكذا [القدیس إیرونیموسویقول 
  .]العقیدة ال یقدرون أن یكابرونھ في حیاتھ

  السالم الختامي. ٤
  وكان لي كثیر ألكتبھ، "

  لكنني لست أرید أن أكتب إلیك بحبر وقلم، 



  .]١٤[" ولكن أرجو أن أراك عن قریب فنتكلم فًما لفٍم

 القدیس یوحنا الذھبيرأینا في الرسالة السابقة كیف سلم الرسل أموًرا ال ُتكتب على ورق ویقول 
 في مقدمتھ لعظاتھ على إنجیل متى بأن كلمة اللَّھ ال ٌتكتب، وإنما سجلھا اللَّھ بلغتنا من أجل الفم

 ھي روح وحیاة، نحیا بھا ونتذوقھا، ویراھا الناس في حیاتنا مكتوبة في ضعفنا لكي ننتفع، لكنھا
  .قلوبنا

  . سالم لك"

  . یسلم علیك األحباء

  ".سلم على األحباء بأسمائھم

ھكذا صار للكنیسة باسم المسیح أن )... ٣٦: ٢٤لو (إنھ سالم السید المسیح لتالمیذه بعد قیامتھ 
  .تعطي سالم الرب نفسھ

، لكي یؤكد رباط الحب الذي یوّحد الكنیسة "اإلخوة"بدًال من " األحباء"سول تعبیر وھنا یكرر الر
  .ربنا یسوع" الحق"كلھا في 

   

   

   الشیخ الى غایس الحبیب الذي انا احبھ بالحق١
   ایھا الحبیب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا و صحیحا كما ان نفسك ناجحة٢
  بالحق الذي فیك كما انك تسلك بالحق الني فرحت جدا اذ حضر اخوة و شھدوا ٣
   لیس لي فرح اعظم من ھذا ان اسمع عن اوالدي انھم یسلكون بالحق٤
   ایھا الحبیب انت تفعل باالمانة كل ما تصنعھ الى االخوة و الى الغرباء٥
   الذین شھدوا بمحبتك امام الكنیسة الذین تفعل حسنا اذا شیعتھم كما یحق هللا٦
   خرجوا و ھم ال یاخذون شیئا من االمم النھم من اجل اسمھ٧
   فنحن ینبغي لنا ان نقبل امثال ھؤالء لكي نكون عاملین معھم بالحق٨
   كتبت الى الكنیسة و لكن دیوتریفس الذي یحب ان یكون االول بینھم ال یقبلنا٩

غیر  من اجل ذلك اذا جئت فساذكره باعمالھ التي یعملھا ھاذرا علینا باقوال خبیثة و اذ ھو ١٠
  مكتف بھذه ال یقبل االخوة و یمنع ایضا الذین یریدون و یطردھم من الكنیسة

 ایھا الحبیب ال تتمثل بالشر بل بالخیر الن من یصنع الخیر ھو من اهللا و من یصنع الشر فلم ١١
  یبصر اهللا

 دیمتریوس مشھود لھ من الجمیع و من الحق نفسھ و نحن ایضا نشھد و انتم تعلمون ان ١٢
  نا ھي صادقةشھادت
   و كان لي كثیر الكتبھ لكنني لست ارید ان اكتب الیك بحبر و قلم١٣
   و لكنني ارجو ان اراك عن قریب فنتكلم فما لفم١٤
  م سالم لك یسلم علیك االحباء سلم على االحباء باسمائھ١٥

 


