
  رسالة يوحنا األولى
  

  عالقة حقيقية مع هللا
  

  الحياة في نور محبته
  

  الكاتب و تاريخ الكتابة
  

  ".إنجيل يوحنا"م قرب دنو أجله، وھو نفسه الذي كتب 80ًالكاتب ھو يوحنا الرسول، وذلك غالبا في نھاية عام 
  

  المرسل إليه والغرض من الكتابة
  

ًكتب يوحنا مشددا ومشجعا المؤمنين في    .مجموعة من الكنائس بالقرب من أفسس في النصف الغربي مما يعرف اليوم باسم تركياً
  

  كيف تقرأ رسالة يوحنا األولى
  

ا . ھذه الرسالة القصيرة مشحونة بالرؤية العميقة لمحبة هللا لنا ا ولكنھ وتؤكد رسالة يوحنا األولى أن محبة  هللا لنا ھي مثال نتبعه في عالقاتن
ة . بل تشجعنا على أن نعيش كما ينبغي، فنعرف وصايا هللا ونحفظھاال تكتفي بذلك،  الة العميق ذه الرس إن ھ رون ف ه الكثي ُوفي عصر خدع في

  .مثل نداء واضح لحفظ الحق عن طريق العالقة مع هللا
  

د من المستماع لسي فإن رسالة يوحنا األولى تشبه اإلوإلى حد ما اول المؤلف العدي ة، (مواضيع فونية موسيقية، حيث يتن ور، والمحب ل الن مث
ات متنوعة). والحياة، والحق، والخطية ًويظھرھا معا مرارا وتكرارا في تركيب ً د يكون من . ً سة واحدة اوق سفر في جل ذا ال رأ ھ د أن تق لمفي

  .ًلتكوين نظرة عامة، ثم تعود إلى أجزائه المختلفة لدراسة أكثر عمقا، وستحتاج إلى مراجعة ھذا السفر مرة بعد أخرى
  

ذلك . عن هللاًالحظ أيضا اإلعالنات التي يقدمھا . وتأمل بشكل خاص األسباب التي يذكرھا يوحنا على أنھا دفعته لكتابة ھذه الرسالة وركز ك
ا في  ان المعلمون المضللون يحرفونھ ي ك اني األصلية للكلمات الت على التعريفات التي يوردھا يوحنا، إذ أنه حرص على التأكيد على المع

اء. ذلك الوقت سماوي واألبن تفھ. كما أنك ستجد العديد من الصور الحية ذات األھمية الخاصة مثل النور والظالم أو اآلب ال د من وس م بمزي
ا–منه ھذا التعليم ض وأنت تتقدم في الحق الذي يت–مق الع رح، والطھ ة، ر العالقة الرائعه التي يمكن أن تتمتع بھا مع هللا، إذ أنھا تتضمن الف

  ).18:4" (ًالمحبة الكاملة تطرد الخوف خارجا"وتمييز األرواح، واليقين الذي ال يمكن أن ينتزع منك، إذ أن 
 


