3ኛ ዮሐንስ 1-8 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. ሁለቱም መልዕክቶች የሚጀምሩት የሐዋርያው ዮሐንስ ፍቅር በክርስቶስ ባለው እውነት ላይ
የተመሰረተ ሆኖ ነው የቀረበው፡፡ በተጨማሪ ደግሞ ዮሐንስ በሁለቱም መልዕክቶች ውስጥ ራሱን
ያስተዋወቀው እንደ ሽማግሌ ነው፡፡
2. በእኔ አመለካከት ይህ ክፍል በምንም መልኩ ክርስትያን ሁልጊዜ ጤነኛ መሆን አለበት የሚለውን
ያስተምራል ብዬ አላምንም፤ ምክንያቱም ይህ ክፍል በግልጽ የሚያሳየን የዮሐንስን የልብ ምኞትና
እንዲሁም የሚጸልየውን የጸሎት ዓይነት እንጂ የጤንነትን ማረጋገጫ ሲሰጥ አንመለከትም፡፡
3. ጋይዮስ ለእውነት ታማኝ እንደሆነና በእውነት እንደሚመላለስ ሲሆን ሰዎቹ ስህተት ከጋይዮስ
ማግኘት ስላልቻሉ ሳይሆን ለበረከት የሚሆነውንና ሌላውን የሚያንጸውን መርጠው ነው ብዬ
አምናለሁ፡፡
4. ይህንን ከሐዋርያው መስማቱ ወደፊትም በእውነትና በጽድቅ ለመመላለስ የበለጠ ያበረታታዋል፡፡
ሰዎች ሲያጠፉ ለመውቀስ ብቻ ሳይሆን መልካም ህይወት ሲኖሩም ማበረታታት እንደሚጠበቅብን
እንማራለን፡፡
5. የአማኞች በወንጌል እውነት መመላለስ ለዮሐንስ ከፍተኛ ደስታን እንደሚያመጣ ይታያል፡፡ ይህ
በእውነት መመላለስ ደግሞ ዝም ብሎ የአንድ ወቅት ብቻ ሳይሆን ቋሚነት የሚታይበት ዘላቂነት
ያለው ነገር መሆኑን ከአረፍተ ነገሮቹ ይታያል፡፡
6. በእነዚህ ክፍሎች መሀል ምንም አይነት ቅራኔ የለም፡፡ አንዱ የሚናገረው ሃሰተኛ ትምህርትን ይዘው
የሚመጡትን ሰዎች እንዳንቀበል ሲሆን፤ ሌላው ደግሞ እውነተኛውን ወንጌል ተሸክመው የሚዞሩትን
እንድናስተናግድ ነው፡፡
7. እግዚአብሄርን ደስ የሚያሰኝ ሲል፡ በገንዘብ መርዳትን(ቁ7ትን ተመልከት)፤ ሌላ ማረፊያ
በመንገዳቸው ላሉት ለሚያውቃቸው ቅዱሳን እንዲቀበሏቸው መጻፍና የመሳሰሉት ሊሆኑ
እንደሚችሉ አስባለሁ፡፡
8. እንዲህ ያሉትን ሰዎች የመቀበልና እርስ በእርስ የመቀባበል ፈቃደኛነት ያስፈልገናል፡፡
(የማናውቃቸውንም ጭምር ቁ5)
9. እያንዳንዱ መልሱን ለራሱና ለእግዚአብሄር ይመልሳል ;
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3ኛ ዮሐንስ 9-15 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. በቁ 9 ላይ ሰፍሮ የምናየው የዲዮጥራጢስ ፍላጎት ማለትም አንደኛ ወይም መሪ የመሆን ነገር
ጌታችን በማቴ 23፡8-12 ላይ ካስተማረው ሃሳብ ጋራ ተቃራኒ የሆነ አስተሳሰብ እንደሆነ ነው
የማየው፤ ምክንያቱም ኢየሱስ እያለ ያለው የአንደኛ ደረጃነቱ ሥፍራ የኢየሱስ ብቻ እንደሆነና
ሌሎቻችን ከእርሱ ሥር ሁለተኛ ማለትም የወንድማማች ግንኙነት እንጂ የአለቅነት ግንኙነት እንደሌለ
ነው ያስተማራቸው።
2. ሐዋርያው ዮሐንስ ግንኙነቱን ለማድረግ የሞከረው ከቤተ ክርስትያኒቱ ጋራ እንደነበረ ነው ይህ ቁጥር
የሚነግረን። በእኔ አመለካከት ይህ ሰው ማንኛውንም ዓይነት አማኝ ሳይሆን ሐዋርያ የሆነውን
ዮሐንስን አልቀበልም ማለቱ የሚያሳየኝ ነገር ሰውየው የሥልጣን ጥማት ያለው ብቻ ሳይሆን ምንም
ዓይነት የእግዚአብሄር ፍርሃት የሌለው ሰው መሆኑን ግልጽ ያደርግልኛል።
3. እነ ዮሐንስን አለመቀበሉ፣ በክፉ ቃላት የእነ ዮሐንስን ስም ለማጥፋት መሞከሩ፣ እነ ጋይዮስ
ቤታቸውን ከፍተው የሚቀበሏቸውን ወንጌላውያን አይቀበልም፣ ቤታቸውን ከፍተው የሚቀበሉትን
ወንድሞች ደግሞ ከቤተ ክርስትያን ያስወጣቸዋል። ዲዮጥራጢስ ይህንን ሁሉ በቤተ ክርስትያን
ውስጥ እያደረገ እያየ ጋይዮስ ደፍሮ እንግዶችን መቀበሉ አስገራሚ ህይወቱን ያረጋግጣል።
4. በዮሐ 3 ውስጥ ስማቸው ተጠቅሶ የምናገኛቸው ሶስቱ ሰዎች፡ የመጀመሪያው ጋይዮስ (ቁ1)፣
ሁለተኛው ዲዮጥራጢስ (ቁ9)፣ እና ሶስተኛው ደግሞ ድሜጥሮስ (ቁ12) ናቸው። የእነዚህን ሁለት
ሰዎች ሕይወት ስመለከት በዋነኛነት እንደተቃራኒ የማየው ነገር፤ ጋይዮስ ወንድሞችን የሚቀበል
ሲሆን ዲዮጥራጢስ ግን ወንድሞችን አለመቀበሉና ከቤተ ክርስትያንም ማስወጣቱ ተቃራኒ ነው።
5. ዮሐንስ ዲዮጥራጢስን አስመልክቶ በቤተ ክርስትያን ውስጥ እያደረገ ያለውንና ራሱን ዮሐንስን
ጨምሮ ካለመቀበል ባሻገር የስም ማጥፋት ዘመቻ ማድረጉን ለወዳጁ ከተናገረ በኋላ በሰውኛ
አስተሳሰብ መስጠት የሚጠበቅበት ምክር ቤተ ክርስትያኒቱን ትተህ የራስህ ጀምር የሚል ይሆናል።
ሆኖም የእርሱ ምክር ግን በቁ11 ላይ እንደምናነበው “መልካም የሆነውን እንጂ ክፉውን አትምሰል”
የሚል ነው።
6. ጋይዮስ መልካሙን እንጂ ክፉውን እንዳይመስል የተመከረበት ምክንያት፤ በመጀመሪያ ደረጃ
መልካም የሆነውን የሚያደርግ ሁሉ ከእግዚአብሄር በመሆኑ፤ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ክፉ የሚያደርግ
ደግሞ እግዚአብሄርን ስላላየው ነው። ለድሜጥሮስ ምስክሮች ሆነ በቁ12 ላይ የቀረቡት፤ ሰው ሁሉ፣
እውነት ራሷ፣ እና እነ ዮሐንስም ጭምር ለእርሱ ሕይወት ምስክሮች ናቸው።
7. በቁ13 ላይ ዮሐንስ “በቀለምና በብርዕ እንዲሆን አልፈልግም” ሲል ያ ምርጫው እንዳልሆነና ፊት
ለፊት እንነጋገራለን በማለት ምርጫውን ግልጽ ያደረገ ይመስለኛል።
8. ሐዋርያው ዮሐንስ “መልካም የሆነውን እንጂ ክፉውን አትምሰል” በማለት የተናገረውን በቀጥታ
የሰዎችን ስም ጠቅሶ መናገር ቢያስፈልገው “መልካም” ለሚለው ቁ1-8 መልካም ሥራውን
የተናገረለትን ጋይዮስን እንደሚል፤ “ክፉ” ለሚለው ደግሞ በቁ9-10 ውስጥ ክፉ ሥራውን
የተናገረለትን ዲዮጥራጢስን ለማለት እንደማይቸግረው እገምታለሁ።
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