
1285

رساَلُة يُوَحّنا اأُلوَلى

  كاَن ِفي الَبدِء،1 
  َسِمعناُه،

   َراأيناُه بُِعُيونِنا.
ْلناُه،    َتاأمَّ

   َولََمْسناُه بِاأيِدينا.
   اإنَُّه الَكِلَمُة الَِّذي ُهَو الَحياُة.

2َظَهَر لَنا َفَراأْيناُه َونَشَهُد لَُه، َوها نَحُن نُعِلُنُه لَُكْم. 

اُأعِلَن  َوَقْد  ال�آِب،  َمَع  كاَن  الَِّذي  أَبِديَُّة  ال� الَحياُة  اإنَُّه 
لَنا. 3َونَحُن نُعِلُن لَُكْم ما َراأْيناُه َوَسِمعناُه، لَِكي َيُكوَن 
َوَمَع  ال�آِب  َمَع  ِهَي  نَْحُن  َوَشِرَكُتنا  َمَعنا،  َشِرَكٌة  لَُكْم 
َيكَتِمَل  َكْي  اإلَيُكْم  نَكُتُب  4لِذا  الَمِسيِح.  َيُسوَع  ابِنِه 

َفَرُحنا.

اهلُل َيغِفُر َلنا َخطايانا
َونَحُن  ِمنُه،  َسِمعناها  الَِّتي  سالَُة  الرِّ ِهَي  5َهِذِه 

َعَلى  َظلاٌم  ِفيِه  ُيوَجُد  َول�  نُوٌر،  اهلُل  لَُكْم:  نُعِلُنها 
ْيَر  طلاِق. 6اإْن قُْلنا اإنَّ لَنا َشِرَكًة َمَعُه، َوواَصْلنا السَّ ال�إ
اإْن  . 7لَِكْن  نَْتَبُع الَحقَّ نَّنا نَكِذُب َول�  َفاإ ِفي الظَّلاِم، 
ِعنَدها  النَّوِر،  ِفي  ُهَو  اهلَل  اأنَّ  َكما  النُّوِر  ِفي  َسَلْكنا 
ُرنا  نَشَتِرُك َبعُضنا َمَع َبعٍض، َوَدُم َيُسوَع ابِن اهلِل ُيَطهِّ
َخِطيٍَّة،  اأيَُّة  فينا  لَيَس  اإنَُّه  قُلنا  8اإْن  َخِطيٍَّة.  كُلِّ  ِمْن 
اإِن  9اأّما  ِفينا.  لَيَس  َوالَحقُّ  اأنُفَسنا،  نَخَدُع  َفَنحُن 
اعَتَرفنا بَِخطايانا، َفاهلُل اأِميٌن َوعاِدٌل، َيغِفُر لَنا َخطايانا، 
ُرنا ِمْن كُلِّ َدنٍَس. 10اإْن قُْلنا اإنَّنا لَْم نَرَتِكْب اأيََّة  َوُيَطهِّ
ِرسالَُتُه  َتُكوُن  َول�  بِالَكِذِب!  اهلَل  نَتَِّهُم  نَّنا  َفاإ َخِطيٍَّة، 

ثابَِتًة ِفي قُلُوبِنا.

َيُسوُع َشفيُعنا

أِعّزاَء، اإنِّي اأكُتُب اإلَيُكْم َهِذِه ال�أشياَء، 2  اأبنائِي ال�
ارَتَكَب  اإِن  لَِكْن  َخطيٍَّة.  اأيََّة  َتْرَتِكبوا  ل�  َحتَّى 
َيُسوُع  ُهَو  ال�آِب  ِعنَد  َشِفيعاً  لَنا  َفاإنَّ  َخطيًَّة،  اأَحُدكُْم 
بيَحُة الكافَيُة للتَّكفيِر َعْن َخطايانا.  الَمِسيُح البارُّ، َوُهَو الذَّ

2َولَيَس َخطايانا َفَحسُب، َبْل َخطايا العالَِم بِاأسِرِه.

اأنَّنا نَعِرُف اهلَل.  3اإْن اأَطعنا َوصايا اهلِل، نَعَلُم َيِقيناً 

4َفَمْن َيُقوُل اإنَُّه َيعِرُف اهلَل، َول� ُيِطيُع َوصاياُه، َيُكوُن 

كاِذباً، َوالَحقُّ لَيَس ثابِتاً ِفي َقلِبِه. 5لَِكْن َمْن ُيِطيُع َكِلَمَة 
بِالِفعِل.  ِفْيِه  اكَتَمَلْت  َقِد  َتُكوُن  اهلِل  َمَحبََّة  نَّ  َفاإ اهلِل، 
ِفي  ثابٌِت  اإنَُّه  َيُقوُل  6َمْن  اهلِل:  ِفي  اأنَّنا  نَعِرُف  َوَهَكذا 

اهلِل، َفلَيِعْش َكما عاَش َيُسوُع.

ة ُة الَمَحبَّ َوصيَّ
َوِصيًَّة  لَيَس  اإلَيُكْم  اأكُتُبُه  ما  اإنَّ  أِحّباُء،  ال� 7اأيُّها 

َجِديَدًة، َبْل َوِصيًَّة َقِديَمًة كانَْت لََديُكْم ُمنُذ الِبداَيِة. 
اآَخَر،  َقبُل. 8َوِمْن جانٍِب  ِمْن  َوِهَي ِرسالٌَة َسِمْعُتُموها 
اإلَيُكْم َوِصيًَّة َجِديَدًة، َظَهَرْت َحِقيَقُتها ِفي  اأكُتُب  اأنا 
أنَّ الظَّلاَم َقْد زاَل، َوالنُّوُر الَحِقيِقيُّ  الَمِسيِح َوِفيُكْم، لِ�
نَُّه  ُيضيُئ. 9َفَمْن َيُقوُل اإنَُّه ِفي النُّوِر َوُهَو َيكَرُه اأخاُه، َفاإ
نَّ َحياَتُه  مازاَل ِفي الظَّلاِم. 10اأّما َمْن ُيِحبُّ اأخاُه، َفاإ
َيكَرُه  َمْن  11لَِكْن  بَِشيٍء.  َيَتَعثَُّر  َول�  النُّوِر،  ِفي  َتبَقى 
اأخاُه، َفُهَو ِفي الظَّلاِم، َوَيِعيُش ِفي الظَّلاِم، َول� َيعِرُف 

أنَّ الظَّلاَم اأعَمى ُعُيونَُه. اإلَى اأْيَن َيذَهُب، لِ�

غاَر 12  اأكُتُب اإلَيُكْم يا اأبنائَِي الصِّ  
أنَّ َخطاياكُْم َقْد ُغِفَرْت ل�أجِل اْسِم الَمِسيِح.    لِ�
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آباُء 13  اأكُتُب اإلَيُكْم اأيُّها ال�  
   لِ�أنَُّكْم َتعِرفُوَن ذاَك الَِّذي كاَن ِفي الَبدِء.

باُب،    اأكُتُب اإلَيُكْم اأيُّها الشَّ
ْيَر. أ رِّ    لِ�أنَُّكْم َقَهرتُُم الشِّ

أول�ُد 14  اأكُتُب اإلَيُكْم اأيُّها ال�  
   لِ�أنَُّكْم َتعِرفُوَن ال�آَب.

آباُء    اأكُتُب اإلَيُكْم اأيُّها ال�
   لِ�أنَُّكْم َتعِرفُوَن ذاَك الَِّذي كاَن ِفي الَبدِء.

باُب    اأكُتُب اإلَيُكْم اأيُّها الشَّ
   لِ�أنَُّكْم اأقِوياُء َوَكِلَمُة اهلِل َحيٌَّة ِفيُكْم،

ْيَر. رِّ    َوَقْد َهَزمُتُم الشِّ

ِفي  الَموُجوَدَة  ال�أشياَء  اأِو  العالََم،  تُِحبُّوا  15ل� 

َمَحبََّة  أنَّ  لِ� َفَذلَِك  العالََم،  اأَحٌد  اأَحبَّ  اإْن  العالَِم.  َهذا 
آِب لَيَسْت ِفي َقْلِبِه. 16َفُكلُّ ما ِفي َهذا العالَِم ِمْن  ال�
َشَهواِت الطَِّبيَعِة الَجَسِديَِّة، َوَشَهواِت الُعُيوِن، َوالتَّفاُخِر 
نجازاِت، لَيَس ِمَن ال�آِب، َبْل ِمَن العالَِم. 17َوالعالَُم  بِال�إ
َهواُت الَِّتي ِفيِه، لَِكْن َمْن َيعَمُل َمِشيَئَة  َيفَنى ُهَو َوالشَّ

أَبِد. اهلِل، َيحيا اإلَى ال�

ِضدُّ الَمِسيح
َوَكما  أِخيَرُة،  ال� الّساَعُة  اقَتَرَبِت  لََقِد  اأبنائِي،  18يا 

لََقْد  َبْل  اآٍت.  الَمِسيِح  ِضدَّ  نَّ  َفاإ َسِمْعُتْم،  اأْن  َسَبَق 
الّساَعَة  اأنَّ  نَعَلُم  لَِهذا  لِلَمِسيِح،  َكِثيُروَن  اأضداٌد  َظَهَر 
لَِكنَُّهْم  َبيِننا،  ِمْن  َخَرُجوا  اقَتَرَبْت. 19لََقْد  َقِد  أِخيَرَة  ال�
َُّهْم لَْو كانُوا َينَتموَن اإلَينا لََبَقوا َمَعنا،  أن ل� َينَتموَن اإلَينا. لِ�
ل� َينَتموَن اإلَينا.  لَِكنَُّهْم َتَركُونا، َفُكِشَف اأنَُّهْم َجِميعاً 
َولَِجِميِعُكْم  وِس،  َفَلُكْم ِمسَحةٌ ب ِمَن الُقدُّ اأنُتْم  20اأّما 

أ 13:2 الشرير. الشيطان )اإبليس(. تظهر خمس مّرات في هذه 

الرسالة.
ب 20:2 مسحة. مسحة الروح القدس. كان ُخّدام اهلِل في العهد 

اختيارهم  اإلى  اإشارَة  زيوت خاصة،  بخليط من  ُيمسحوَن  القديم 
َوتاأهيلهم لخدمة اهلل، َوالروح القدس هو الّذي يختار الخادم ويؤهله 

للخدمة. مكررة في العدد 27.

لِ�أنَُّكْم ل�  اإلَيُكْم  اأكُتُب  َقْد ُوِهَبِت الَمعِرَفُة. 21َفاأنا ل� 
َُّه ل� َيخُرُج ِمَن  أن ، َبْل لِ�أنَُّكْم َتعِرفُونَُه، َولِ� َتعِرفُوَن الَحقَّ

الَحقِّ َكِذٌب.
22َفَمِن الَكّذاُب اإلّ� َمْن َيُقوُل اإنَّ َيُسوَع لَيَس ُهَو 

الَمِسيُح؟ ِمثُل َهذا ُهَو ِضدُّ الَمِسيِح، َفُهَو ُينِكُر ال�آَب 
َوالِ�بَن َمعاً. 23كُلُّ َمْن ُينِكُر الِ�بَن، ل� َيُكوُن لَُه ال�آُب 

آَب اأيضاً. اأيضاً، اأّما َمْن َيعَتِرُف بِالِ�بِن، َفاإنَّ لَُه ال�
اأْن  َينَبِغي  الِبداَيِة  ُمنُذ  َسِمْعُتُموُه  َفما  اأنُتْم،  24اأّما 

ْن َثَبَت ِفيُكْم ما َسِمْعُتُموُه ِمَن الِبداَيِة،  َيثُبَت ِفيُكْم. َفاإ
َتثُبُتوَن ِفي الِ�بِن َوِفي ال�آِب. 25َوَهذا ما َوَعَدنا اهلُل بِِه: 

أَبِديََّة. الَحياَة ال�
الَِّذيَن  َعِن  ال�أشياَء  َهِذِه  لَُكْم  اأكُتُب  26اإنِّي 

الَِّتي  َفالِمسَحُة  اأنُتْم،  27اأّما  َيخَدُعوكُْم.  اأْن  ُيحاِولُوَن 
اأْن  َتحتاُجوَن  َفلا  ِفيُكْم،  ثابَِتٌة  وِس  الُقدُّ ِمَن  َقِبلُتُموها 
اأعطاها  الَِّتي  َفالِمسَحُة  َجِديداً.  َشيئاً  اأَحٌد  ُيَعلَِّمُكْم 
زيٌف!  ل�  َحقٌّ  َوِهَي  َشيٍء.  كُلِّ  َعْن  تَُعلُِّمُكْم  لَُكْم، 
ِمْن  َتَعلَّمُتْم  َكما  الَمسيِح  ِفي  َتثُبُتوا  اأْن  َينَبِغي  لَِذلَِك 

َهِذِه الِمسَحِة.
اثُبُتوا ِفي الَمِسيِح،  أِحّباُء،  أبناُء ال� اأيُّها ال� آَن  28َفال�

َحتَّى اإذا اُأْظِهَر ِفي َمجيِئِه الثّاني، َتُكوُن لَنا كُلُّ الثَِّقِة، 
اأنَّ  َتعَلُموَن  َيُعوُد. 29اإْن كُنُتْم  ِعنَدما  ِمْنُه  نَْخَجُل  َول� 
الَمِسيَح بارٌّ، َفاأنُتْم َتعَلموَن اأيضاً اأنَّ كُلَّ الَِّذيَن َيعَملُوَن 

الِبرَّ ُهْم اأول�ُد اهلِل.

َنحُن أوالُد اهلل

ال�آُب، 3  بِها  اأَحبَّنا  الَِّتي  الَعِظيَمَة  الَمَحبََّة  لُوا  َتاأمَّ
اهلِل!  اأول�َد  نُدَعى  اأْن  اْمِتيازاً  اأْعطانا  اإنَُّه  َحتَّى 
َبِب َفاإنَّ العالََم ل� َيعِرفُنا،  َونَحُن ِفعلاً َكَذلَِك! لَِهذا السَّ
آَن اأول�ُد  أِحّباُء، نَحُن ال� َُّه ل� َيعِرُف ال�آَب. 2اأيُّها ال� أن ل�
اهلِل، َولَْم ُيعَلْن َبعُد ماذا َسَنُكوُن. لَِكنَّنا نَعَلُم اأنَُّه ِعنَدما 
َّنا َسَنراُه َكما ُهَو  أن َيُعوُد الَمِسيُح ثانَِيًة َسَنُكوُن ِمثَلُه، لِ�
ُر نَفَسُه َكما اأنَّ  ِفعلاً! 3َفَمْن َيمَتِلُك َهذا الرَّجاَء، ُيَطهِّ

الَمِسيَح طاِهٌر.
أنَّ  لِ� اهلِل،  َشِريَعَة  َيكِسُر  الَخِطيََّة،  َيفَعُل  َمْن  4كُلُّ 

ِريَعِة. 5َوَتعَلُموَن اأنَّ الَمِسيَح َقْد  الَخِطيََّة ِهَي َكسٌر لِلشَّ
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جاَء لَِكْي ُيِزيَل َخطايا الَبَشِر، َولَيَسْت ِفيِه اأيَُّة َخِطيٍَّة. 
الَخِطيَِّة،  ِفي  َيسَتِمرُّ  ل�  الَمِسيِح  ِفي  َيثُبُت  َمْن  6كُلُّ 

اأّما َمْن َيسَتِمرُّ ِفي الَخِطيَِّة، َفَذلَِك لَْم َيَر الَمِسيَح َولَْم 
َيعِرفُه.

َمْن  َيخَدْعُكْم.  اأَحداً  َتَدُعوا  ل�  أِعّزاَء،  ال� 7اأبنائِي 

َيفَعُل الِبرَّ، بارٌّ َكما اأنَّ الَمِسيَح بارٌّ. 8اأّما َمْن َيرَتِكُب 
أنَّ اإبليَس خاِطٌئ ُمنُذ  الَخِطيََّة، َفُهَو َينَتِمي اإلَى اإبليَس، لِ�
َر اأْعماَل اإبِليَس.  الِبداَيِة. َولَِهذا جاَء ابُن اهلِل، َكْي ُيَدمِّ
أنَّ  ل� الَخِطيَِّة،  َمماَرَسَة  ُيواِصُل  ل�  هلِل  ابناً  اأصَبَح  9َمْن 

ُهَو  َبْل  َتْثُبُت فيِه.  اهلُل فيِه،  الَّتي َوَضَعها  الَحياِة  بِذَرَة 
ابناً  اأصَبَح  َُّه  أن لِ� الَخِطيَِّة،  ِفي  َيْسَتِمرَّ  اأْن  َيسَتطيُع  ل� 
هلِل. 10بَِهذا َتِعِرفوَن اأول�َد اهلِل َواأول�َد اإبِليَس، َفُكلُّ َمْن 
ل�  َمْن  َوَكَذلَِك كُلُّ  اهلِل،  اإلَى  َينَتِمي  ل�  الِبرَّ  َيفَعُل  ل� 

ُيِحبُّ اأخاُه.

نُِحبُّ َبعُضنا َبعضا
الِبداَيِة:  ِمَن  َسِمْعُتُموها  الَِّتي  الرِّسالَُة  ِهَي  11َهِذِه 

اأْن نُِحبَّ َبعُضنا َبعضاً. 12لَيَس ِمثَل قايِْيَن الَِّذي كاَن 
أنَّ  لِ� َقَتَلُه  َقَتَلُه؟  َولِماذا  اأخاُه.  َوَقَتَل  ْيِر  رِّ الشِّ اإلَى  َينَتِمي 

ْيَرًة، َواأعماُل اأِخيِه َحَسَنًة. اأعمالَُه ُهَو كانَْت ِشرِّ
العالَُم.  َكِرَهُكُم  اإذا  َتسَتغِرُبوا  ل�  خَوُة،  ال�إ 13اأيُّها 

َّنا  أن لِ� الَحياِة،  اإلَى  الَموِت  ِمَن  اجَتزنا  اأنَّنا  نَعَلُم  14اإنَّنا 

نُِحبُّ اإْخَوَتنا، َوَمْن ل� ُيِحبُّ َيبَقى ِفي الَموِت. 15َمْن 
َيقُتُل،  َمْن  اأنَّ  َتعَلُموَن  َواأنُتْم  قاتٌِل! أ  ُهَو  اأخاُه  ُيبِغُض 
لَيَسْت لَُه َحياٌة اأَبِديٌَّة ثابَِتٌة ِفيِه. 16َهَكذا نَعِرُف الَمَحبََّة: 
َعَلينا  اأجِلنا، َكَذلَِك  َبَذَل َحياَتُه ِمْن  الَمِسيَح  اأنَّ  َكما 
َيمِلُك  َمْن  17كُلُّ  اإْخَوتِنا.  َسِبيِل  ِفي  َحياَتنا  نَبُذَل  اأْن 
نيا، َوَيَرى اأخاُه ِفي حاَجٍة َول�  َشيئاً ِمْن َخيراِت َهِذِه الدُّ

ُيشِفُق َعَليِه، ل� ُيمِكُن اأْن َتُكوَن َمَحبَُّة اهلِل ثابَِتًة ِفيِه.
اأْو  بِالَكلاِم  نُِحبَّ  ل�  َدُعونا  أِعّزاَء،  ال� 18اأبنائِي 

نَعَلُم  19َهَكذا  دِق.  َوالصِّ بِالُمماَرَسِة  َبْل  بِاللِّساِن، 
، َوَهَكذا َتطَمِئنُّ قُلُوُبنا اأماَم اهلِل.  اأنَّنا نَنَتِمي اإلَى الَحقِّ
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20َوَحتَّى لَْو اأنََّبْتنا قُلُوُبنا، َفاهلُل اأعَظُم ِمْن قُلُوبِنا، َوَيعَلُم 

كُلَّ َشيٍء.
أِعّزاَء، اإْن لَْم تَُؤنِّبنا قُلُوُبنا، َفاإنَّ لَنا ُجراأًة  21اأِحّبائِي ال�

َّنا  أن بِالِ�قِتراِب ِمَن اهلِل. 22َفُهَو ُيعِطينا كُلَّ ما نَطلُُبُه، لِ�
نُِطيُع َوصاياُه، َونَفَعُل ما ُيِسرُُّه. 23َوَهذا ما ُيوِصينا بِِه: 
اأْن نُؤِمَن بابِنِه َيُسوَع الَمِسيِح، َواأْن نُِحبَّ َبعُضنا َبعضاً 
َكما اأوصانا َيُسوُع. 24َمْن ُيِطيُع َوصايا اهلِل، َيْثُبُت ِفي 
ِفينا  ثابٌِت  اهلَل  اأنَّ  نَعِرُف  َونَحُن  ِفيِه.  اهلُل  َوَيْثُبُت  اهلِل، 

بِالرُّوِح الُقُدِس الَِّذي اأعطاُه لَنا.

ِفين ِميَن الُمَزيَّ ُر ِمَن الُمَعلِّ ُيوَحّنا ُيَحذِّ

قُوا كُلَّ َمْن َيُقوُل اإنَُّه َيَتَكلَُّم 4  أِحّباُء، ل� تَُصدِّ اأيُّها ال�
بِالرُّوِح، َبِل امَتِحُنوا ما ُيقاُل لَِتعِرفُوا اإْن كاَن ِمَن 
انَتَشُروا ِفي َهذا  الَكَذَبِة  أنِبياِء  ال� ِمَن  الَعِديَد  أنَّ  لِ� اهلِل. 
العالَِم. 2َهَكذا تَُميُِّزوَن ُروَح اهلِل: كُلُّ نَِبيٍّ َيعَتِرُف بِاأنَّ 
َيُكوُن  اإنساٍن  بَِجَسِد  أْرِض  ال� اإلَى  اأَتى  الَمِسيَح  َيُسوَع 
ِمْن ُروِح اهلِل، 3َوكُلُّ نَِبيٍّ ل� َيعَتِرُف بِاأنَّ َيُسوَع الَمِسيَح 
أْرِض بَِجَسِد اإنساٍن، ل� َيُكوُن ِمْن ُروِح اهلِل،  اأَتى اإلَى ال�
َوُهَو ِضدُّ الَمِسيِح. َقْد َسِمْعُتْم اأنَّ ِضدَّ الَمسيِح َسَياأتِي، 

آَن ِفي العالَِم! َوُهَو ال�
َهَزمُتْم  َوَقْد  اهلِل،  اإلَى  َتنَتُموَن  اأنُتْم  أول�ُد،  ال� 4اأيُّها 

أنَّ اهلَل الَّذي ِفيُكْم اأعَظُم ِمْن اإبليَس  أنِبياَء، لِ� اُأولَِئَك ال�
الَِّذي ِفي العالَِم. 5َوُهْم َينَتُموَن اإلَى العالَِم، لَِذلَِك َياأْتِي 
َكلاُمُهْم ِمَن العالَِم، َوَيسَتِمُع العالَُم اإلَْيِهْم. 6اأّما نَحُن 
َفَننَتِمي اإلَى اهلِل، َوَمْن َيعِرُف اهلَل َيسَتِمُع اإلَينا. لَِكْن َمْن 
ُز َبيَن ُروِح  ل� َيعِرُف اهلَل، َفَلْن َيسَتِمَع اإلَينا. َهَكذا نَُميِّ

لاِل. الَحقِّ َوُروِح الضَّ

ُة َتْأِتي ِمَن اهلل الَمَحبَّ
أنَّ  لِ� َبعضاً،  َبعُضنا  لُِيِحبَّ  أِعّزاء،  ال� 7اأِحّبائِي 

هلِل  ، َيُكوُن ابناً  الَمَحبََّة َتاأْتِي ِمَن اهلِل. َوكُلُّ َمْن ُيِحبُّ
أنَّ  لِ� اهلَل،  َيعِرِف  لَْم  نَُّه  َفاإ  ، َمْن ل� ُيِحبُّ َوَيعِرفُُه. 8اأّما 

اهلَل َمَحبٌَّة.
9َهَكذا اأظَهَر اهلُل َمَحبََّتُه لَنا: اأرَسَل ابَنُه الَوِحيَد اإلَى 

العالَِم، َحتَّى نَسَتِطيَع اأْن نَحيا بِِه. 10َفالَمَحبَُّة الَحِقيِقيَُّة 
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لَيَسْت اأنَّنا اأحَببنا اهلَل، َبْل اأنَُّه ُهَو اأَحبَّنا، َحتَّى اإنَُّه اأرَسَل 
ابَنُه لَِيُكوَن َذبِيَحًة َعْن َخطايانا.

اأَحبَّنا بَِهِذِه الطَِّريَقِة،  اهلَل  اأنَّ  أِحّباء، بِما  11اأيُّها ال�

َينَبغي اأْن نُِحبَّ َبعُضنا َبعضاً. 12ل� اأَحَد َراأى اهلَل، لَِكْن 
َوَتكَتِمُل  ِفينا،  َيحيا  اهلَل  َفاإنَّ  َبعضاً،  َبعُضنا  اأحبَّ  اإْن 
َمَحبَُّتُه ِفينا. 13نَعِرُف اأنَّنا نَحيا ِفي اهلِل َواأنَُّه َيحيا ِفينا، 

َُّه َسَمَح لَنا اأْن نَشَتِرَك ِفي ُروِحِه. أن لِ�
آَب اأرَسَل ابَنُه لُِيَخلَِّص  14لََقْد َراأينا َوَشِهدنا اأنَّ ال�

اهلِل،  ابُن  ُهَو  َيُسوَع  اأنَّ  َيعَتِرُف  َمْن  15َوكُلُّ  العالََم. 
16َوَهَكذا  اهلِل.  ِفي  َيْثُبُت  َوُهَو  ِفيِه،  َيْثُبُت  اهلَل  نَّ  َفاإ
قنا الَمَحبََّة الَِّتي ُيِحبُّنا اإيّاها اهلُل. اهلُل َمَحبٌَّة،  َعَرفنا َوَصدَّ
اهلُل  َوَيْثُبُت  اهلِل،  ِفي  َيْثُبُت  الَمَحبَِّة،  ِفي  َيْثُبُت  َوَمْن 
َفُنشِبَه  ِفينا،  كاِمَلًة  الَمَحبَُّة  تُصِبُح  17َوَهَكذا  ِفيِه. 
ِعنَدما  بِاهلِل  ثَِقٌة  لَنا  َوَتُكوُن  العالَِم،  َهذا  ِفي  الَمِسيَح 

َيِديُن العالََم.
18الَمَحبَِّة َوالَخوُف ل� َيجَتِمعاِن، َفالَمَحبَُّة الكاِمَلُة 

َتطُرُد الَخوَف. الَخوُف ُمرَتِبٌط بِالِعقاِب، َوَمْن َيخاُف، 
اإلَى  باَدَر  اهلَل  أنَّ  لِ�  ، نُِحبُّ 19اإنَّنا  َمَحبَُّتُه.  َتكَتِمْل  لَْم 
ْن قاَل اأَحُدُهْم: »اإنِّي اُأِحبُّ اهلَل.« َوُهَو  َمَحبَِّتنا. 20َفاإ
أنَّ َمْن ل� ُيِحبُّ اأخاُه الَِّذي  َيكَرُه اأخاُه، َيُكوُن كاِذباً. لِ�
َيراُه، ل� َيسَتِطيُع اأْن ُيِحبَّ اهلَل الَِّذي لَْم َيَره. 21َفالرَّبُّ 
ُيِحبَّ  اأْن  َعَليِه  اهلَل،  ُيِحبُّ  »َمْن  َوقاَل:  اأوصانا  َقْد 

اأخاُه اأيضاً.«

اإليماُن َينَتِصر

كُلُّ َمْن ُيؤِمُن اأنَّ َيُسوَع ُهَو الَمِسيُح، َقْد اأصَبَح 5 
ابَنُه  ُيِحبُّ  ال�آَب  ُيِحبُّ  َمْن  َوكُلُّ  هلِل.  ابناً 
اأيضاً. 2َونَحُن نَعَلُم اأنَّنا نُِحبُّ اإْخَوَتنا: اإْن كُنّا نُِحبُّ 
بِطاَعِتنا  هلِل  َمَحبََّتنا  نُظِهُر  3َفَنحُن  َوصاياُه.  َونُطيُع  اهلَل 
أنَّ كُلَّ َمْن ُيصِبُح  لَِوصاياُه. َوَوصاياُه لَيَسْت َصعَبًة، 4لِ�
يمانُنا ُهَو الَّذي َيْضَمُن  هلِل، َينَتِصُر َعَلى العالَِم. َفاإ ابناً 
لَنا ال�نِتصاُر َعَلى العالَِم! 5َفَليَس اأَحٌد َينَتِصُر َعَلى العالَِم 

اإلّ� الَِّذي ُيؤِمُن بِاأنَّ َيُسوَع ُهَو ابُن اهلِل.

َشهاَدُة اهلُل َعِن ابِنه
بِالماِء  اإلَينا  اأَتى  الَِّذي  ُهَو  الَمِسيَح  َيُسوَع  6اإنَّ 

ِم. َوالرُّوُح  ِم. لَْم َياأِْت بِالماِء َفَقْط، َبْل بِالماِء َوبِالدَّ َوبِالدَّ
أنَّ الرُّوَح ُهَو الَحقُّ. 7ُهناَك َثلاَثٌة  َيشَهُد َعَلى َذلَِك، لِ�
َوَتتَِّفُق  ُم،  َوالدَّ َوالماُء،  َذلَِك: 8الرُّوُح،  َعَلى  َيشَهُدوَن 
َشهاداُت الثَّلاَثِة. 9َواإْن كُنّا نَقَبُل َشهاَدَة النّاِس، َفَشهاَدُة 
ُيؤِمُن  10َوَمْن  ابِنِه.  َعِن  اهلِل  َشهاَدُة  َّها  أن لِ� اأْعَظُم،  اهلِل 
هاَدُة ِفي نَفِسِه. َوَمْن ل� ُيؤِمُن بِما  بابِن اهلِل، لَُه َهِذِه الشَّ
ْق  ُيَصدِّ لَْم  َُّه  أن لِ� بِاأنَُّه كاِذٌب،  اهلَل  اتََّهمَّ  َفَقِد  اهلُل،  قالَُه 
َشهاَدَتُه َعِن ابِنِه. 11َوَشهاَدُة اهلِل ِهَي اأنَُّه َقْد اأعطانا الَحياَة 
بُن لَُه  أَبِديََّة، َوَهِذِه الَحياُة ِهَي ِفي ابِنِه. 12َفَمْن لَُه ال�إ ال�

الَحياُة، َوَمْن لَيَس لَُه ابُن اهلِل، لَيَسْت لَُه َحياٌة.

ُة َلنا اآلن الَحياُة األَبِديَّ
13اأكُتُب اإلَيُكْم، يا َمْن تُؤِمُنوَن بِاْسِم ابِن اهلِل، َكْي 

ْن  أَبِديََّة. 14َونَحُن نَِثُق بِاهلِل، َفاإ نوا اأنَّ لَُكُم الَحياَة ال� َتَتَيقَّ
بَِحَسِب َمِشيَئِتِه، َيسَمُع لَنا. 15َواإْن َعِلمنا  َطَلبنا َشيئاً 
نَّنا نَعَلُم اأنَُّه َسُيعِطينا  اأنَُّه َيسَمُع لَنا َمهما َطَلْبنا ِمْنُه، َفاإ

ما َطَلبنا.
اأَحُدكُْم اأخاُه َيرَتِكُب َخِطيًَّة ل� تَُؤدِّي  16اإْن َراأى 

اإلَى الَموِت، َفْلُيَصلِّ ِمْن اأجِلِه، َفَيسَتِجيَب اهلُل َوَيمَنَح 
أِخْيِه الَِّذي ارَتَكَب َخِطيًَّة ل� تَُؤدِّي اإلَى الَموِت.  الَحياَة لِ�
َهِذِه  ل�أجِل  َولَيَس  الَموِت.  اإلَى  ي  تَُؤدِّ َخِطيًَّة  َفُهناَك 

اأطلُب اإلَيُكْم اأْن تَُصلُّوا!
واِب ُهَو َخِطيٌَّة، لَِكْن ُهناَك  17كُلُّ ما حاَد َعِن الصَّ

َخطايا ل� تَُؤدِّي اإلَى الَموِت. 18َونَحُن نَعَلُم اأنَّ َمْن صاَر 
أنَّ ابَن اهلِل َيحِميِه، َولَْن  ابناً هلِل ل� َيسَتِمرُّ ِفي الَخِطيَِّة، ل�
ْيُر اأْن ُيؤِذَيُه. 19نَحُن نَعَلُم اأنَّنا نَتَبُع اهلَل،  رِّ َيسَتِطيَع الشِّ
ْيِر. 20لَِكنَّنا نَعَلُم  رِّ َبيَنما العالَُم بِاأسِرِه َتحَت َسيَطَرِة الشِّ
. َونَحُن  اأنَّ ابَن اهلِل َقْد اأَتى، َواأعطانا َفهماً لَِنعِرَف الَحقَّ
نَحيا ِفي َذلَِك الَحقِّ ِفي ابِن اهلِل َيُسوَع الَمِسيِح. َهذا 
يا  21فابَتِعُدوا،  أَبِديَُّة.  ال� الَحياُة  َوهَو   ، الَحقُّ اهلُل  ُهَو 

آلَِهِة الُمَزيََّفِة. اأول�ِدي، َعِن ال�
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