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2 Івана 

Апостол Іван написав Євангеліє від Івана, 3-и послання та книгу Об'явлення. Друге 

послання Івана написане церкві, назва якої не вказується, але теми схожі до інших 

послань Івана. 

Іван «Старцем» 

Іван був апостолом і дуже сильним автором, але в цьому листі він називає себе 

«старцем». Великим бажанням Івана було бути батьком для інших церков, смиренно 

наглядаючи і скеровуючи Божий народ. 

До «Вибраної Пані» 

Незрозуміло, кому пише Іван. Можливо, це пані, у якої є родина, але також дуже 

ймовірно, що він має на увазі церкву, членами якої є діти. Іван любить цю церкву і 

радіє правді Божій, яка виявляється серед них. 

Відкриття Привітанням 

Посилання на благодать, милосердя та мир - це три видатні дари, які Бог Отець і Бог 

Син приносять нам. Ми так вдячні за Божу благодать, тому що мали б очікувати суду 

від Святого Бога, але Він виявив нам милість, дозволивши Христу прийняти покарання, 

на яке заслуговуємо ми. Багатство, яке ми маємо в Христі, неможливо виміряти! Ми 

маємо так багато, дякуючи благодаті і милості Бога, і мир Божий може бути присутнім в 

наших серцях, навіть коли наші обставини сповнені бід. 

Ходьба в Правді 

Іван радіє, бачачи, як Божі люди ходять у правді. Він стурбований єресями та 

фальшивим вченням, особливо коли мова йде про особистість Христа. Люди, які 

шанують Ісуса таким, за те, Ким Він є, насправді, завжди будуть дуже особливими для 

Івана і, звичайно, для Бога. Ісус дав нам заповідь любити один одного, і до цього Іван 

закликає віруючих. Ми дуже вирізняємося тоді, коли слухаємось Ісусових заповідей! 

Остерігайтеся Фальшивого Вчання 

Іван усвідомлює фальшиві вчення та обман і описує таку поведінку, як поведінку 

«антихриста». Він закликає людей Божих бути терплячими і бігти християнські 

перегони в ногу з Богом. Народ Божий був добре відомий своєю гостинністю, але Іван 

застерігає церкву не приймати людей, які не шанують Ісуса у своєму вченні. І це 

великий крок для віруючих, котрі, природно, схильні вітати всіх. 
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Заключні Зауваження 

Іван знає цінність написання їм, але він радіє надії, що побачить їх віч-на-віч. Він також 

передає привітання з іншої церкви, щоб підбадьорити їх. 

Питання для Розглядати: 

1. Істина була важлива для Івана. Наскільки важливою є істина для нас в нашому 

служінні? 

2. Іван описує тих, хто любить одне одного, як людей, які ходять у покорі. Наскільки 

ми слухняні заповідям Ісуса і чи наша любов походить від наших егоїстичних 

бажань чи від наших слухняних сердець? 

3. Як ми знаємо, коли людина є «обманщиком і антихристом», як описано в цьому 

листі? 

4. Чи насторожені ми до тих, хто може внести в нашу церкву та життя неправдиве 

вчення? 

5. Наскільки високо ви цінуєте спілкування віч-на-віч? 


