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  المقدمة

 .األرجح الكنيسة هناك وأعضاؤهاالذین هم على » السيدة وأبنائها«إلى » الشيخ«رسالة یوحنا الثانية آتبها 
   .وهذه الرسالة الموجزة هي دعوة إلى المحبة وتحذیر من المعلمين الكذبة وتعاليمهم

 مضمون الرسالة
 ) 3-1 (.مقدمة. 1
 ) 6-4 (.المحبة قبل آل شيء. 2
 ) 11-7 (.التحذیر من التعاليم الباطلة. 3
 )13-12 (.خاتمة. 4
  
  

  تحيَّة
  ١فصل ال
ِمنِّي، أنا الشَّيُخ، إلى السيِّدِة الُمختاَرِة ِمَن اِهللا وإلى ١

أوالِدها الذیَن ُأِحبُُّهم في الَحقِّ، ال أنا َوحدي، َبْل 
ألنَّ الَحقَّ َثَبَت فينا 2جميُع الذیَن َیعِرفوَن الَحقَّ، 

فلنا النِّعَمُة والرَّحَمُة والسَّالُم 3 .وَیبقى َمَعنا إلى األَبِد
بِن اآلِب في الَحقِّ  َن اِهللا اآلِب وِمْن َیسوَع الَمسيِح اِم

   .والَمحبَِّة

  الحق والمحبة
آْم َسرَّني أْن أرى َبعَض أبناِئِك َیسُلكوَن في الَحقِّ 4

أطُلُب إَليِك اآلَن، أیَُّتها السَّيِّدُة، 5 .آما أوصانا اآلُب
   .اأْن ُیِحبَّ َبعُضنا َبعًض

وما هِذِه َوِصيٌَّة َجدیدٌة أآُتُب ِبها إَليِك، َبْل َوِصيٌَّة 
وما الَمحبَُّة إالَّ السَّيُر على 6 .آاَنت لنا ِمَن الَبدِء

طریِق وصایاُه، وِتلَك الَوِصيَُّة آما َسِمعُتموها ِمَن 
  .الَبدِء ِهـَي أْن َتسُلكوا في الَمحبَِّة

ليَن، وفيِهم َمْن ال ففي العاَلِم آثيٌر ِمَن الُمَضل7ِّ
 هذا هَو .َیعَتِرفوَن ِبَمجيِء َیسوَع الَمسيِح في الَجَسِد

   .الُمَضلُِّل والَمسيُح الدَّّجاُل
فكونوا على َحَذٍر، ِلَئالَّ َتخَسروا َثَمَرَة أعماِلنا، َبْل 8

  .ِلَتنالوا َثواًبا آاِمًال
ال یكوُن َمْن َتطاَوَل وما َثَبَت على َتعليِم الَمسيِح، َف9

 وَمْن َثَبَت على َتعليِم الَمسيِح، فَلُه اآلُب .اُهللا َله
إذا جاَءُآم أحٌد ِبَغيِر هذا التَّعليِم فال 10 .بُن مًعا واال

َمْن َسلََّم 11 .السَّالُم عَليَك: َتقَبلوُه ِعنَدُآم وال َتقولوا َله
   .عَليِه شاَرَآُه في أعماِلِه السَّيَِّئِة

  خاتمة
ِعندي آثيٌر ِمّما أآُتُب ِبه إَليُكم، ولِكنِّي ال ُأریُد أْن 12

یكوَن ِبِحبٍر على َوَرق، ألنِّي أرجو أْن أجيَء إَليُكم 
  .فُأآلَِّمُكم ِبه َوجًها ِلَوجٍه ليكوَن َفَرُحنا آاِمًال

 .ُیَسلُِّم عَليِك أبناُء ُأخِتِك الُمختاَرِة ِمَن اِهللا13
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