
 

1 Івана 2 

 

В другому розділі цього послання Іван продовжує тему прощення, темряви та  

світла, але він також чітко говорить про потребу любити один одного. Він 

наводить вагомі причини для написання цього послання. Благає віруючих  щоб 

не любили світу, і застерігає людей про антихриста та обман.  Він також 

заохочує віруючих, щоб були готові до приходу Христа. 

 

Дорогі діти  

Явно, апостол є людиною великого співчуття і високо шанує людей Божих. В нього 

батьківське серце і він  хоче, щоб співчуття і дисципліна були для кожного особисті. 

 

Ісус - Заступник 

Бажання  Івана, щоб гріх в житті людини був винятком, а не звичкою. І він дає надію, 

що коли б ми згрішили, є Той, Хто буде представляти нас і говорити за нас. Однак, у 

Христі, ціль наша - не грішити. 

 

Любов один до одного у тілі Христовому 

Іван пояснює, що якщо ми щиро прийшли до Христа, ми будемо слухняні Йому і 

будемо виконувати Його заповіді. Послух - це основний спосіб продемонструвати, що 

Євангеліє є справжнім для нас і дійсно торкнулося нашого життя. Якщо ми по 

справжньому любимо Ісуса, ми будемо жити, як Він жив. Звичайно, це не нова 

концепція. Жити у світлі Бога — означає, що ми не можемо ненавидіти нашого брата 

чи сестру у Христі. Ненависть належить до темряви, а ми вже там не перебуваємо. У 

Христі, ми можемо ходити впевнено і не спотикатися безцільно. 

 

Причини для написання 

Божі люди не схожі на людей цього світу, які живуть у темряві та відчаї. Ми 

знаходимося у набагато кращому місці. Поетичне повторення “дорогі діти”, “батьки” та 

“юнаки” - звернення до дітей Божих, які прощені та визволені від гріха вірою в Ісуса.  

Ті, які знають Бога, як батька.  Старші християни були вірні Йому впродовж багатьох 

років. Молоді християни перемогли лукавого  і отримали силу від Бога. Для нас всіх є 

втіхою знання про те, що у нас є вічний Бог, який завжди був і завжди буде для нас! 

 

Не любіть світу 

Весь світовий порядок зруйнований сатаною, де пожадливість, тілесні бажання та 

багато гордості руйнують справжню любов Отця. Ми маємо жити в цьому світі, але не 

бути залежними від нього. 

 

Остання година 

Іван усвідомлює, що прийде багато фальшивих учителів, і багато хто буде 
прикидатися Христом. Часом ці люди будуть частиною церкви. Проте їх 
непослідовність та невірність видадуть їх.  
Як віруючі, ми не повинні боятися. Ми отримали помазання від Святого Духа, який 
навчає нас істини.  Важливою перевіркою лжевчення є те, що саме говориться про 
Христа. Хорошим сповіданням є визнання Христа за Бога, Господа і Спасителя  і 



єдиний шлях до Бога Отця. Все що менше - хибне і помилкове.  Дух Божий у нас 
завжди шануватиме Ісуса. 
 
Ісус прийде знову. Коли ми любимо його і шукаємо праведного життя перед ним, нам 
немає чого боятися, ані соромитися того дня, коли він прийде правити і панувати 
навіки! 

 

Питання для роздуму: 

 

1. Як ми ставимося до Божих людей? Іванове звертається   'дорогі діти' багато що 

говорить про нього. Те, як ми звертаємося до інших, багато що говорить про нас. 

2.Коли ти востаннє дякував Ісусу за те, що Він твій заступник? Чи цінуємо ми його 

любов, проявлену в готовності представляти таких людей, як ти і я?  

3. Наскільки серйозно ми приймаємо коментарі Івана про нашу любов один до одного, 

що відображає нашу любов до Христа? Чи виправдовуємо ми себе, коли критикуємо 

інших чи недобре ставимося до тих, які люблять Ісуса, як і ми? 

4. Іван враховує цілий спектр людей у тілі Христовому.  Чи цінуємо ми кожну людину, 

чи лише тих, які належать до нашої вікової категорії? 

5.Які виклики ставить цей світ вашому християнському життю? Як ми можемо бути 

праведним і непохитним перед спокусами цього світу? 

6. Наскільки строго ми відкидаємо фальшиве вчення? Чи будемо ми впевненими чи 

посоромленими при приході Христа? 

  

Божих благословінь! 

Річард Брантон 

 

 


