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 االولاالصحاص – الثانيةرسالة القديس يوحنا    
 تحذير من المضلين

  يقول ابونا تادرس أبونا تادرس يعقوب عن هذا اإلصحاح  

 :سالم اللَّه

( سالًما داخليًا به تعيش النفس مع مصدر 02: 41اللَّه سالمنا. لكن الرب أعاده لنا )يو وهي العطية التي نزعتها الخطية، إذ حجبتنا عن 
 !حياتها، فال يستطيع الشيطان وال التجارب وال شيء ما أن ينزعه

 ."مصدر هذه النعمة والرحمة والسالم هو "اللَّه اآلب والرب يسوع

" ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له اآلب واالبن جميعًا كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له اللَّه. "[9]. 

طالب الرب كنيسته أن تحب الجميع... لكن يلزمها أن تحذر ممن يدعون أنه أوالدها وهم ذئاب يفسدون إيمان البسطاء... هؤالء يبلبلون 
 ...أفكار البسطاء ويشككونهم في إيمانهم ويفسدون جهادهم

قدر أن يتمتع ببركات المسيح، إذ هو غريب وجاحد ودنس... وال يستطيع أني كون اللَّه له أبًا ما دامت الكنيسة إن من يهجر الكنيسة ال ي
 .ليست أًما له

فلو استطاع أحد أن ينجو وهو خارج فُلك نوح لكان يمكن ألحد أن ينجو، وهو خارج الكنيسة. والسيد المسيح يحذرنا قائاًل: "من ليس معي 
([.3: 40يجمع معي فهو يفرق" )مت  فهو علّي ومن ال  
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 ول  السؤال اال
َُُنا َن اْلَبْدءِ َواآلَن أَْطُلُب ِمْنِك يَا ِكيرِيَُّة، الَ َكأَنِّي َأْكُتُب إِلَْيِك َوِصيًَّة َجِديَدًة، بَِل الَِّتي َكاَنْت ِعْنَدنَا مِ  5" - ١س : أَْن ُيِحبَّ بَعْع

ًُا"  بَعْع

١١اذكر ما يقابل هذه االية من لو  -المحبة وصية الله ثابته وهي   
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  السؤال الثاني
 تقول التحية االفتتاحية: - ٢س 

 ١"الشيخ الى كيرية المختارة والى أوالدها الذين أنا احبهم بالحق ولست انا فقط بل ايُا جميع الذين قد عرفوا الحق " 
 معنى كلمة  "احبهم بالحق"  هنا كما يقول ابونا تادرس اى بالمسيح يسوع 

 السيد المسيح هو الطريق والحق والحياة   كما قال عن نفسه فى  
 ( ١١)يو 

 ( ١١وعندما سأل بيالطس السيد المسيح  ماهو الحق  دار بينهما حوار نجده فى     )يو 
 اكتب هذا الحوار؟
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