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ِرَساِلْة ي�وَحنَّا اُأل�ولَى
 بعد الميالد. عندها زوز أهداف: إنّها تشّجع الّي يقروها باش يعيشوا مع هللا ومع إبنو، يسوع المسيح،90 و85الّرسالة هاذي تكتبت بين عام 

وتنبّّهم باش ما يتبّعوش التّعليم الغالط الِّي يدّمر العالقة هاذي. التّعليم هاذا مبني على فكرة إنّو الّشر جاي من عالقتنا مع الحاجات المحسوسة فِي
ا ينّجمش يكون حسب رايهم إنسان. المعلّمين هاذوكم قالوا إنّا نخلصوا وقتلّي ما عادش نتولهوا بالحياة في الدّنيا. آذاكا عالش يسوع، إبن هللا، م�
الدّنيا هاذي، وعلّموا زادا إنّو الخالص ما عندوش حتّى عالقة باَألخالق ومحبّة النّاس. الكاتب متاع الّرسالة ضد التّعليم هاذا ويقول إنّو يسوع

المسيح كان إنشان بالّرسمي، ويأّكد على إنّو الّي يّمنوا بيسوع الكلهم ويحبّوا هللا يلزمهم يحبّوا بعضهم.

ِكْلِمْة الَحيَاْة

ين�اْه بِيِدين�ا.  1  ّسِ ْعن�اْه ْوُشْفن�اْه ْبِعينِين�ا ْوم� ْل الِّي ْسم� ِسيْح الِّي ك�اْن ِمْن اَألُّوِ ي�اةْ الِّي ِهي� الم� ا 2نِْكتْبِْلُكْم ْعل�ى ِكْلِمْة الح� ي�اةْ الِّي ي�ْعِطيه� اِهي الح� ْور�

ي�اةْ اَأل�ب�ِديَّة الِّي ك�انِْت ِعْنْد اآلْب ْوُظْهِرْت قُداَّْمن�ا.  ا ْوق�اْعِديْن ْنقُولُوْلُكْم فِي ْخب�ْر الح� ا ُشْفن�اه�ا نِْشْهدُوْله� ِسيْح ُظْهِرْت. ْوب�ْعْد م� ْوإِْحن�ا 3الم�

ي�اةْ الِّي ع�ْندُو. ِسيْح فِي الح� ان�ا ِمتْش�اْرِكيْن ْمع� اآلْب ِوْمع� اْبنُو ي�ُسوْع الم� ي�اةْ الِّي ِعْنْدن�ا. ْوإِْحن�ا ر� ْعن�اْه ب�اْش تْش�اْرُكون�ا فِي الح� ُروُكْم بِلِّي ِرين�اْه ِوْسم� ْنب�ّشْ

نِْكتْبُوْلُكْم ه�اذ�ا الُكْل ب�اْش تِْكِمْل ف�ْرِحتْن�ا. 4

1
هللْا ن�وْر

ا فِيِهْش ْظال�ْم بِالُكْل.  5 ُروُكْم بِيْه: إِنُّو هللْا نُوْر ْوم� ِسيْح ِوْنب�ّشْ ْعن�اْه ِمالم� ا ب�اقِي ْنِعيُشوا فِي 6ْوه�اذ�ا ُهو� الِّي ْسم� ك�اْن ْنقُولُوا الِّي أ�ْحن�ا ِمتَّْحِديْن ْمع�اْه آم�

ان�اْش ن�ْعْملُوا فِي الْصِحيْح.  ان�ا ق�اْعِديْن نِْكْذبُوا ْوم� ا ُهو فِي النُّوْر، تُْكوْن ِعْنْدن�ا ع�ال�ق�ة ْمع� ْبع�ْضن�ا ْود�ْم 7الْظال�ْم ر� ا إِذ�ا ُكنَّا ْنِعيُشوا فِي النُّوْر ِكيْف م� آم�

ْرن�ا ِمْن ْذنُوْبن�ا الُكْل.  ّهِ ِسيْح إِْبْن هللْا ْيط� ْق هللْا ُموْش فِين�ا.  8ي�ُسوْع الم� اْحن�ا ْوح� ا ِعْنْدن�اْش ْذنُوْب ْنغ�لُّْطوا فِي ْرو� ْوإِذ�ا ْست�ْعِرْفن�ا بِْذنُوْبن�ا 9ْوإِذ�ا قُْلن�ا الِّي أ�ْحن�ا م�

ْرن�ا ِمْن ُكْل ش�ْر.  ّهِ ا تُْكونِْش فِين�ا. 10ُهو� أ�ِميْن ْوع�اِدْل ب�اْش يِْغْفِرْلن�ا ْذنُوْبن�ا ِوْيط� بِّي ْوِكْلْمتُو م� ان�ا ْنك�ذّْبُوا فِي ر� ْلن�اْش ْذنُوْب ر� ا ْعم� ْوِكْنقُولُوا الِّي أ�ْحن�ا م�

الَمِسيْح يِْشفَْع فِينَا

ِسيْح الب�اْر يِْشف�ْع فِين�ا قُدَّاْم 1  اُهو ي�ُسوْع الم� اِحْد ْغلُْط ر� ا إِذ�ا ك�اْن و� ا تُْغْلُطوْش. آم� اْت ه�اِذي الُكْل ب�اْش م� اج� انِي نِْكتْبِْلُكْم فِي الح� ي�ا ْوال�ِدي ر�

ا ْذنُوْب النَّاْس الُكْل.  2اآلْب.  ة ْعل�ى ْذنُوْبن�ا ْوُموْش ْذنُوْبن�ا أ�ْحن�ا آك�اُهو آم� ْفن�اْه إِذ�ا ْنِطيعُوا 3ْوُهو� الْضِحيَّة ِوالك�فَّار� دُوا الِّي أ�ْحن�ا ْعر� �ّكْ ْوه�كَّا نِتْأ

اي�ا ْمت�اُعو.  ا ْيُكونِْش فِيْه.  4الْوص� ْق م� اُهو يِْكِذْب ِوالح� اي�ا ْمت�اُعو ر� ا ْيِطيِعْش الْوص� بِّْة هللْا ب�اْش 5ِولِّي ْيقُوْل الِّي ُهو� ي�ْعْرفُو ْوم� ا الِّي ْيِطيْع ِكْلْمتُو، ْمح� آم�

ْق ك�اْمل�ة فِيْه. ْوه�كَّا ن�ْعْرفُوا الِّي أ�ْحن�ا فِيْه.  ِسيْح. 6تُْكوْن بِالح� ا ع�اْش الم� اِحْد ْيقُوْل إِنُّو ث�ابِْت فِي هللْا ِيْلْزُمو ْيِعيْش ِكيم� أ�ْي و�

2
الْمَحبَّة الَحِقيِقيَّة

ْل بِالُكْل.  7 ْعتُوه�ا ِماللُّّوِ ة الِّي ْسم� ْل ِولِّي ِهي� الِكْلم� ة ك�انِْت ِعْنْدُكْم ِماللُّّوِ اِهي ْوِصيَّة ْقِديم� ا ر� انِيْش نِْكتْبِْلُكْم فِي ْوِصيَّة ْجِديد�ة آم� انِي 8ي�ا ْحب�ابِي م� ا ر� آم�

ى.  قَّانِي ْضو� ى ِوالنُّوْر الح� اِطْر الْظال�ْم ق�اِعْد يِتْن�حَّ ِسيْح ْويُْظُهْر فِيُكْم ْعل�ى خ� ْق الِّي يُْظُهْر فِي الم� الِّي ْيقُوْل إِنُّو ْيِعيْش 9نِْكتْبِْلُكْم فِي ْوِصيَّة ْجِديد�ة ْوِهي� الح�

ا ْيِعيْش فِي الْظال�ْم.  اْل ْلت�وَّ از� اُهو م� ْه ُخوْه ر� ا ْيع�ثُّْرو.  10فِي النُّوْر ْوُهو� ي�ْكر� تَّى ش�ْيء م� ْه ُخوْه 11ِولِّي ْيِحْب ُخوْه ُهو� الِّي ْيِعيْش فِي النُّوْر ْوح� ِولِّي ي�ْكر�

الُو ِعينِيْه. اِطْر الْظال�ْم ْعم� اِشي ْعل�ى خ� ا ي�ْعِرْفْش ِويْن م� اُهو فِي الْظال�ْم ْويِْمِشي فِي الْظال�ْم ْوم� ر�



ي�ا ْوال�ِدي نِْكتْبِْلُكْم الشَّْيء ه�اذ�ا، 12

ِسيْح اِطْر فِي اْسْم الم� ْعل�ى خ�

ْلن�ا ْذنُوْبن�ا. بِّي ْغِفّرِ ر�

نِْكتِْب ْلُكْل بُو فِيُكْم، 13

ْل. ِسيْح الُموُجوْد ِماللُّّوِ اِطْرُكْم ت�ْعْرفُوا الم� ْعل�ى خ�

ب�اْب، نِْكتْبِْلُكْم ي�ا ش�

يْر. ّرِ اِطْرُكْم ْغِلْبتُوا الّشِ ْعل�ى خ�

نِْكتْبِْلُكْم ي�ا ْوال�ِدي،

ْفتُوا اآلْب. اِطْرُكْم ْعر� ْعل�ى خ�

ْكتِْبْت ْلُكْل بُو فِيُكْم، 14

ْل. ِسيْح الُموُجوْد ِماللُّّوِ ْفتُوا الم� اِطْرُكْم ْعر� ْعل�ى خ�

ب�اْب، ْكتِْبتِْلُكْم ي�ا ش�

اِطْرُكْم ْقِويِّيْن ْعل�ى خ�

يْر. ّرِ ْوِكْلِمْة هللْا ث�اْبت�ة فِي ْقلُوْبُكْم ِوْغِلْبتُوا الّشِ

بِّْة اآلْب فِي ق�ْلبُو.  15 ا تُْكونِْش ْمح� ْني�ا م� ْني�ا. الِّي ْيِحْب الدِّ اْت الِّي فِي الدِّ اج� ْني�ا ِوالح� ا تِْحبُّوْش الدِّ م�
ْهِوةْ الْبد�ْن 16 ا ش� ْني�ا ُهوم� اْت الُكْل الِّي فِي الدِّ اج� الح�

ْني�ا.  اُهْم ِمْن الدِّ ا ر� ا ُهْمْش ِماآلْب آم� ا م� بُّْر ْوُهوم� ة ِوالتَّك� ْهِوةْ الِعيْن ِوالفُْخر� اْت الِّي 17ْوش� اج� ا الِّي ي�ْعِمْل الح� ا، آم� اِوي الِّي فِيه� ْني�ا ب�اْش ت�ْفن�ى ِهي� ِوالْشه� ِوالدِّ

بِّي ب�اْش ي�ْحي�ي ِلَأل�ب�ْد. ي ر� ّضِ تْر�

اْل الَمِسيْح الدَّجَّ

ْني�ا 18 دُوا إِنُّو الدِّ �ّكْ اِليْن. ْوه�كَّا نِتْأ ا ُموُجوِديْن ب�ْرش�ة د�جَّ اُهْم ت�وَّ اْل ب�اْش ْيِجي. ر� ِسيْح الدَّجَّ ْعتُوا إِنُّو الم� ْني�ا ْقِريْب تُوف�ى. ْسم� ي�ا ْوال�ِدي ْنِحبُّْكْم ت�ْعْرفُوا الِّي الدِّ

 19ب�اْش تُوف�ى. 
اُهْم ْبق�اْو ْمع�ان�ا ي�ْعنِي ْخُروْجُهْم ِمْن بِين�اتْن�ا ُهو� ا ك�انُوْش ِمنَّا ْول�ْو ك�انُو ِمنَّا ر� ا فِي الْحِقيق�ة م� ا ُهوم� ْرُجوا ِمْن ُوْسْطن�ا آم� ا خ� اِليْن ه�اذُوم� الدَّجَّ

ا ُهْمْش ِمنَّا.  ْق.  20د�ِليْل إِنُّْهْم الُكْلُهْم م� ا الُكْلُكْم ت�ْعْرفُوا الح� ْمُسوِحيْن ْبُروْح هللْا القُدُّوْس ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش إِْنتُوم� اُكْم م� ا ر� ا إِْنتُوم� نِْكتْبِْلُكْم الشَّْيء ه�اذ�ا ُموْش 21آم�

ْق.  ا ْيِجي ِمالح� ِديْن الِّي ُعْمُرو الِكْذْب م� �ّكْ اِطْرُكْم ت�ْعْرفُوا ْوِمتْأ ا ْعل�ى خ� ْق آم� ا ت�ْعْرفُوْش الح� اِطْرُكْم م� ْشُكونُو الك�ذَّاْب؟ الك�ذَّاْب ُهو� الِّي يُْنُكْر الِّي 22ْعل�ى خ�

اْل الِّي يُْنُكْر ِوْيع�اِرْض اآلْب ِواِإِلْبْن ْمع� ْبع�ْضُهْم.  ِسيْح الدَّجَّ ِسيْح. ْوه�اذ�اك�ا ُهو� الم� ا ِعْندُوْش ع�ال�ق�ة ْمع� اآلْب ِولِّي 23ي�ُسوْع ُهو� الم� ا يِْقبِْلْش اِإِلْبْن م� الِّي م�

اد�ا.  يِْقبِْل اِإِلْبْن يِْقبِْل اآلْب ز�
24 

ْقتِلِّي ِيثْبِْت فِيُكْم الْكال�ْم ه�اذ�ا تُْكونُوا ِمتَّْحِديْن ْمع� اِإِلْبْن ِوْمع� اُهو و� ْل يِثْبِْت فِيُكْم، ر� ْعتُوْه ِماللُّّوِ لِّيْو الْكال�ْم الِّي ْسم� ا خ� ا إِْنتُوم� آم�

ي�اةْ اَأل�ب�ِديَّة. 25اآلْب.  ِسيْح ُهو� الح� ِوالشَّْيء الِّي ْوِعْدن�ا بِيْه الم�

اْت ه�اِذي ب�اْش ن�ْحِكيْلُكْم ْعل�ى النَّاْس الِّي ْيِحبُّوا يِْخْدُعوُكْم.  26 اج� � ِمْن ِعْنْد هللْا ث�اْبت�ة فِيُكْم 27وْكتِْبتِْلُكْم الح� وْح القُدُْس الِّي ْخِذيتُوها ْة الرُّ ْسح� ا م� ا إِْنتُوم� آم�

ِسيْح اال� ِشدُّوا ْصِحيْح فِي الم� ْق ْوُموْش ب�اِطْل. إِمَّ اُهو ُروْح هللْا ن�ْفُسو ْيع�لِّْمُكْم ُكْل ش�ْيء ْوُروْح هللْا ُهو� ح� اِجتُْكْمْش بِْشُكوْن ْيع�لِّْمُكْم، ر� ا ح� ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش م�

وْح. لِّْمُكْم الرُّ ا ع� ِكيْف م�



ْع.  28 ْقتِلِّي ي�ْرج� ا ن�ْحْشُموْش ِمنُّو و� ْرفُوع�ة قُدَّاُمو ْوم� ِسيْح ب�اْش تُْكوْن ُروْسن�ا م� ِسيْح ب�اْر 29ي�ا ْوال�ِدي ِشدُّوا ْصِحيْح فِي الم� ا د�اْمُكْم ت�ْعْرفُوا الِّي الم� ْوم�

ي الِّي ُهو� ُمولُوْد ِمْن هللْا. ّرِ اد�ا الِّي ُكْل ِمْن ي�ْعِمْل الِخيْر ْيو� أ�ْعْرفُوا ز�

َأَْحنَا ْوالَْد هللْا

ا ي�ْعْرفُون�اْش 1  ْني�ا ه�اِذي م� اْو ْوال�ْد هللْا، ْوه�اذ�اك�ا ْعال�ْش النَّاْس الِّي فِي الدِّ لّين�ا نِتْس�مَّ بّْتُو ِلين�ا حتّى للّي و� ْر ْمح� ّهِ بّْن�ا ْوظ� ُشوفُوا ق�دَّاْش اآلْب ح�

 . ا ع�ْرفُوِهْش ُهو� اِطْرُهْم م� ْع 2ْعل�ى خ� ْقتِلِّي ي�ْرج� ان�ا ن�ْعْرفُوا الِّي و� ا ر� لِّيْو آم� ْرْش ِكيف�اْش ب�اْش ْنو� ا ْظه� اْل م� از� ا ْوال�ْد هللْا ْوم� ي�ا ْحب�ابِي أ�ْحن�ا ت�وَّ

 . ا ُهو� اِطْرن�ا ب�اْش ْنُشوفُوْه ِكيْف م� لِّيْو ِكيفُو ْعل�ى خ� ِسيْح ب�اْش ْنو� ِسيْح ط�اِهْر  3الم� ا الم� ْر ُروُحو ِمالْذنُوْب ِكيْف م� اْء ه�اذ�ا. ْيط�ّهِ اِحْد ع�ْندُو الّرج� اُهو 4ُكْل و� ر�

اِطْر الْذنُوْب ِهي� ش�ْر.  تَّى 5الِّي ْيِعيْش فِي الْذنُوْب ي�ْعِمْل الشَّْر ْعل�ى خ� ا ِعْندُوْش ح� اُهو ُهو� م� ْرن�ا ِمالْذنُوْب ْور� ّهِ ا ب�اْش ْيط� ِسيْح ج� ا ت�ْعْرفُوا الِّي الم� إِْنتُوم�

ا ع�ْرفُو.  6ذ�ْنْب.  ا ش�افُو ْوُعْمُرو م� اُهو ُعْمُرو م� ا الِّي ي�ْعِمْل الْذنُوْب ر� ا ي�ْعِمْلْش الْذنُوْب، آم� ِسيْح م� اِحْد يِثْبِْت فِي الم� ْد 7أ�ْي و� تَّى ح� لِّيْوْش ح� ا تْخ� ي�ا ْوال�ِدي م�

ِسيْح ب�اْر.  ا الم� اُهو ب�اْر ِكيْف م� ْل ك�اْن 8ْيغ�لِّْطُكْم. الِّي ي�ْعِمْل الب�اِهي ر� اِطْر ْبِليْس ِماللُّّوِ ي الِّي ُهو� ِمْن ْوال�ْد ْبِليْس ْعل�ى خ� ّرِ اُهو ْيو� ا الِّي ي�ْعِمْل الشَّْر ر� آم�

اْل ْمت�اْع اْبِليْس  ْر اَأل�ْعم� الَّْت 9ي�ْعِمْل فِي الْذنُوْب. ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش ْظُهْر اْبْن هللا ب�اْش ْيد�ّمِ اِطْر ْطبِيِعْة هللْا و� ا ي�ْعِمْلْش الْذنُوْب ْعل�ى خ� اِحْد ُمولُوْد ِماهلل م� أ�ْي و�

اْطُرو ُمولُوْد ِماهلل.  ْل ْيِعيْش فِي الْذنُوْب ْعل�ى خ� ّمِ ْمْش ْيك� ا ْين�ّجِ اُهو 10ث�اْبت�ة فِيْه ْوم� ا ي�ْعِمْلْش الب�اِهي ر� ْوه�كَّا ْيب�انُوا ْوال�ْد هللْا ِمْن ْوال�ْد ْبِليْس. أ�ْي ُمولُوْد م�

اد�ا. ا ْيِحبِّْش ُخوْه ز� ُموْش ِماهلل ِولِّي م�
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ِحبُّوا ْبعَْضك�ْم

ْل الِّي يِْلِزْمن�ا ْنِحبُّوا ْبع�ْضن�ا.  11 ْعتُوْه ِماللُّّوِ يْر: ِوْعال�ْش ْقت�ْل 12ه�اذ�ا ُهو� الْخب�ْر الِّي ْسم� ّرِ ا ق�ايِيْن الِّي ْقت�ْل ُخوْه. ق�ايِيْن ك�اْن ِمْن ْوال�ْد الّشِ ا ْنُكونُوْش ِكيم� ْوم�

انِْت ب�اْهي�ة.  ا ُخوْه أ�ْفع�الُو ك� اْيب�ة آم� انِْت خ� اْيلُو ُهو� ك� اِطْر ْعم� ا تِْست�ْغْربُوْش ك�اْن النَّاْس ي�ْكْرُهوُكْم.  13ُخوْه؟ ْعل�ى خ� اتِي م� ن�ْعْرفُوا الِّي أ�ْحن�ا ُكنَّا ُموت�ى 14ي�ا ْخو�

ا ْيِحبِّْش ُخوْه ي�ْبق�ى فِي الُموْت.  اتْن�ا ِولِّي م� اِطْرن�ا ْنِحبُّو ْخو� يِّيْن ْعل�ى خ� ين�ا ح� لِّ ا 15ْوو� وْح م� ا ت�ْعْرفُوا الِّي ق�اتِْل الرُّ ْه ُخوْه ُهو� ق�اتِْل ُروْح ْوإِْنتُوم� الِّي ي�ْكر�

ي�اةْ اَأل�ب�ِديَّة.  اِطْر 16ِعْندُوْش الح� يْوا بِْحي�اتْن�ا ْعل�ى خ� ّحِ اِطْرن�ا، ْوه�اذ�اك�ا ْعال�ْش أ�ْحن�ا ال�ِزْم ْنض� ِسيْح بِْحي�اتُو ْعل�ى خ� ى الم� ْقتِلِّي ض�حَّ بَّة و� ْفن�ا الْمح� ْوإِْحن�ا ْعر�

اتْن�ا.  بِّْة هللْا فِيْه؟  17ْخو� ا ي�ْرْحُموْش ِكيف�اْش ب�اْش تِثْبِْت ْمح� اتُو ِمْحت�اْج ْوم� اِحْد ِمْن ْخو� ْني�ا ِوْيُشوْف و� اْت الدِّ اِحْد ع�ْندُو ِخير� ا 18إِذ�ا ك�اْن و� اُهو م� ي�ا ْوال�ِدي ر�

ْق. ا تُْكوْن بِالِفْعْل ْوبِالح� ا ال�ِزْمه� بِّتْن�ا تُْكوْن بِالْكال�ْم ِوالَّ بِالْلس�اْن آم� يِْلِزْمْش ْمح�

اْم هللْا الثِِّقَة ق�دَّ

بِّي.  19 اْن ْقلُوْبن�ا قُدَّاْم ر� ْق ْوتِْطم� بِّي أ�ْكبِْر ِمْن ْقلُوْبن�ا ْوي�ْعِرْف ُكْل ش�ْيء.  20ْوه�كَّا ن�ْعْرفُوا الِّي أ�ْحن�ا ْعل�ى ح� اُهو ر� تَّى إِذ�ا ك�اْن ال�ِمتْن�ا ْقلُوْبن�ا ر� ي�ا ْحب�ابِي 21ح�

بِّي.  اُهو ِعْنْدن�ا ثِق�ة قُدَّاْم ر� ِمتْن�اْش ْقلُوْبن�ا ر� ا ال� اي�ا ْمت�اُعو ْون�ْعْملُوا 22إِذ�ا ك�اْن م� اِطْرن�ا ْنِطيعُوا الْوص� اْلن�ا ْعل�ى خ� ة نُْطْلبُوه�ا ِمْن ع�ْندُو ي�ْعِطيه� اج� ْوأ�ْي ح�

ُحو.  اْت الِّي تِْرِضيْه ِوتْف�ّرْ اج� ان�ا.  23الح� صَّ ا و� ِسيْح ِوْنِحبُّوا ْبع�ْضن�ا ِكيم� نُوا ْبِإِْسْم اْبنُو ي�ُسوْع الم� ِسيْح 24ِوْوِصيتُو ِلين�ا ِهي� إِنَّا نِّمْ اي�ا ْمت�اْع الم� الِّي ْيِطيْع الْوص�

وْح الِّي ْعط�اُهوْلن�ا. اد�ا يِثْبِْت فِيْه. ْوه�كَّا ن�ْعْرفُو الِّي ُهو� ث�ابِْت فِين�ا بِالرُّ ِسيْح ز� يِثْبِْت فِيْه ِوالم�



ب�وا اُألَْرَواْح َجرِّْ

ْني�ا ب�ْرش�ة أ�ْنبِي�اْء ك�ذَّابِيْن.  1  اُهْم ُظْهُروا فِي الدِّ بِّي ِوالَّ ال�، ر� ا ك�اْن ِهي� ِمْن ِعْنْد ر� دُوا ِمْنه� �ّكْ ا تْأ اْح الُكْل آم� دّْقُوْش اَأل�ْرو� ا تْص� ْوه�اْو 2ي�ا ْحب�ابِي م�

س�ْد إِْنس�اْن ُهو� ُروْح ِمْن ِعْنْد هللْا.  ا ِلَأل�ْرْض فِي ج� ِسيْح ج� ا 3ِكيف�اْش ت�ْعْرفُوا ُروْح هللْا: ُكْل ُروْح يِْست�ْعِرْف بِلِّي ي�ُسوْع الم� ْوُكْل ُروْح م�

ْني�ا. ا ُموُجوْد فِي الدِّ ْعتُوا إِنُّو ب�اْش ْيِجي ْوُهو� ت�وَّ اْل الِّي ْسم� ِسيْح الدَّجَّ اُهو ُهو� ُروْح الم� ا ر� س�ْد إِْنس�اْن ُموْش ِمْن ِعْنْد هللا آم� ا فِي ج� يِْست�ْعِرْفْش الِّي ي�ُسوْع ج�

ى ِملِّي فِي الع�ال�ْم.  4 اُهو الِّي فِيُكْم أ�ْقو� اِليْن، ر� ا ِمْن ِعْنْد هللْا، ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش ْغِلْبتُوا اَأل�ْنبِي�اْء الدَّجَّ ْني�ا 5ي�ا ْوال�ِدي إِْنتُوم� لُّْموا ْكال�ْم الدِّ اِليْن يِتْك� ِواَأل�ْنبِي�اْء الدَّجَّ

ْني�ا يِْسْمعُوْلُهْم.  ْني�ا، ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش النَّاْس الِّي فِي الدِّ اِطْرُهْم ِمالدِّ ا 6ْعل�ى خ� ْع ْكال�ْمن�ا ِولِّي ُموْش ِمْن ِعْنْد هللْا م� ْوإِْحن�ا ِمْن ِعْنْد هللْا ِولِّي ي�ْعِرْف هللْا يِْسم�

ْق ِمْن ُروْح الب�اِطْل. ُموا ن�ْعْرفُوا ُروْح الح� ْعْش ْكال�ْمن�ا. ْوه�كَّا انَّّجْ يِْسم�

4

هللْا ْمَحبَّة

اِحْد ْيِحْب ُهو� ُمولُوْد ِمْن هللْا ْوي�ْعِرْف هللْا.  7 بِّي ْوُكْل و� بَّة تِْجي ِمْن ِعْنْد ر� اِهي الْمح� ين�ا ْنِحبُّوا ْبع�ْضن�ا، ر� لِّ ا ي�ْعِرْفْش هللْا 8ي�ا ْحب�ابِي خ� ا ْيِحبِّْش م� ِولِّي م�

بَّة.  اِطْر هللْا ْمح� ي�اةْ.  9ْعل�ى خ� ْني�ا ب�اْش ي�ْعِطين�ا بِيْه ُهو� ح� ِحيْد ِللدِّ ْقتِلِّي ْبع�ْث اْبنُو الو� بّْتُو و� ان�ا هللْا ْمح� رَّ بِّين�ا هللْا 10ْوه�كَّا و� بَّة إِنُّو ُموْش أ�ْحن�ا ح� ْوه�اِذي ِهي� الْمح�

فِّْر ْعل�ى ْذنُوْبن�ا.  ْل ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش ْبع�ْث اْبنُو ب�اْش ْيك� بّْن�ا لُّوِ ا ُهو� ح� اد�ا ْنِحبُّوا ْبع�ْضن�ا.  11آم� ة ال�ِزْم أ�ْحن�ا ز� بَّة الْعِظيم� بّْن�ا ه�الْمح� اد�اْم هللْا ح� تَّى 12ي�ا ْحب�ابِي م� ح�

بّْتُو ك�اْمل�ة فِي ْقلُوْبن�ا. ْقتِلِّي ْنِحبُّوا ْبع�ْضن�ا، هللْا ِيثْبِْت فِين�ا ِوتُْكوْن ْمح� ا و� ا ش�اْف هللْا آم� اِحْد م� و�

وْح ْمت�اُعو.  13 ان�ا الرُّ ِدْلن�ا إِنُّو أ�ْحن�ا ث�اْبتِيْن فِي هللْا ْوُهو� ث�ابِْت فِين�ا ُهو� إِنُّو ْعط� �ّكْ لِّْص 14ِولِّي ْيأ ْوإِْحن�ا ِرين�ا ْونِْشْهدُوا إِنُّو اآلْب ْبع�ْث اْبنُو ب�اْش ْيُكوْن الُمخ�

اِحْد يِْست�ْعِرْف إِنُّو ي�ُسوْع ُهو� إِْبْن هللْا، يِثْبِْت هللْا فِيْه ْوُهو� يِثْبِْت فِي هللْا.  15ْمت�اْع الع�ال�ْم ِمالْذنُوْب.  دّْقُوا إِنُّو هللْا ْيِحبّْن�ا. 16ُكْل و� ْوإِْحن�ا ن�ْعْرفُوا ِوْنص�

بَّة يِثْبِْت فِي هللْا ِوهللا يِثْبِْت فِيْه.  بَّة ِولِّي يِثْبِْت فِي الْمح� ِسيْح 17هللْا ْمح� ا ع�اْش الم� ْقتِلِّي ت�ْعِطين�ا ِثق�ة فِي يُوْم الْحس�اْب ْوِكيْف م� بِّْة هللْا فِين�ا و� ْوه�كَّا تِْكِمْل ْمح�

اد�ا ب�اْش ْنِعيُشوا ِكيفُو.  بِّي 18فِي الع�ال�ْم أ�ْحن�ا ز� اُهو الُخوْف ْيِجي ِمْن الِعق�اْب ْمت�اْع ر� ي أ�ْي ُخوْف، ر� اْمل�ة تْن�ّحِ بَّة الك� ا الْمح� بَّة آم� اْش ُخوْف فِي الْمح� ا ث�مَّ م�

بِّْة هللْا ك�اْمل�ة فِيْه.  ا تُْكونِْش ْمح� اْف م� ْل.  19ِولِّي ْيخ� بّْن�ا لُّوِ بِّي ُهو� الِّي ح� اِطْر ر� اُهو 20ْوإِْحن�ا ْنِحبُّوا ْعل�ى خ� ْه ُخوْه ر� اِحْد: »آن�ا ْنِحْب هللْا« ْوُهو� ي�ْكر� إِذ�ا ق�اْل و�

ا ش�افُو.  ْمْش ْيِحْب هللْا الِّي ُعْمُرو م� ا ْين�ّجِ ا ْيِحبِّْش ُخوْه الِّي ْيُشوْف فِيْه م� اِطْر الِّي م� ْوه�اِذي ْوِصيتُو ِلين�ا إِنُّو الِّي ْيِحْب هللْا ال�ْزُمو ْيِحْب 21ك�ذَّاْب ْعل�ى خ�

اد�ا. ُخوْه ز�

ْنيَا اِإِلْنتَِصاْر ْعلَى الدِِّ

اد�ا.  1  اُهو ُمولُوْد ِمْن هللْا ِولِّي ْيِحْب البُو ال�ْزُمو ْيِحْب ْوال�دُو ز� ِسيْح ر� ْن إِنُّو ي�ُسوْع ُهو� الم� اِحْد يِّمِ ْوه�كَّا ن�ْعْرفُوا الِّي أ�ْحن�ا ْوال�ْد هللْا إِذ�ا 2أ�ْي و�

اي�ا ْمت�اُعو.  ا ِهيْش ْصِعيب�ة.  3ُكنَّا ْنِحبُّوا هللْا ْون�ْعْملُوا بِالْوص� اي�اْه م� اي�ا ْمت�اُعو. ِوْوص� ْقتِلِّي ن�ْعْملُوا الْوص� بِّي و� بِّتْن�ا ْلر� ُروا ْمح� الُمولُوْد 4أ�ْحن�ا ْنظ�ّهْ

ين�ا نِْغْلبُوا الع�ال�ْم.  لِّ انَّا ُهو� الِّي ْيخ� ْن إِنُّو ي�ُسوْع ُهو� إِْبْن هللْا. 5ِمْن هللْا يِْغِلْب الع�ال�ْم. ْوإِيم� ْم يِْغِلْب اْلع�اِلْم؟ ك�اْن الِّي يِّمِ ِوْشُكونُو الِّي ْين�ّجِ
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َهاَدة ْليَس�وْع الَمِسيْح الشِّْ

ْق.  6 وْح ُهو� الح� اِطْر الرُّ وْح ُهو� الِّي يِْشِهْد ْعل�ى خ� اء ِوالدَّْم، ِوالرُّ ا بِالم� اء آك�اُهو آم� اء ِوالدَّْم، ُموْش بِالم� ا بِالم� ِسيْح ُهو� الِّي ج� الِّي يِْشْهدُوا 7ْوي�ُسوْع الم�

ا ثاْل�ث�ة،  ا ِمتَّْفِقيْن.  8ُهوم� اء ِوالدَّْم، ِوالثاْل�ث�ة ه�اذُوم� وْح ِوالم� اِدةْ هللْا 9الرُّ اِطْره�ا ْشه� اِدةْ هللْا أ�ْعِظْم ابَّْرش�ة ْعل�ى خ� اِهي ْشه� اِدةْ النَّاْس، ر� إِذ�ا ك�اْن نِْقْبلُوا ْشه�

ْبنُو.  ِإْلِ
ا هللْا ِإِلْبنُو.  10 اد�ة الِّي ْشِهْد بِيه� ه� ْقْش الّشْ دِّ ا ص� اْطُرو م� ْقْش هللْا ْيك�ذّْبُو ْعل�ى خ� دِّ ا ْيص� اد�ة ه�اِذي فِي ق�ْلبُو ِولِّي م� ه� ْن بِِإِْبْن هللْا ع�ْندُو الّشْ ْوه�اِذي 11الِّي يِّمِ

ي�اةْ ه�اِذي ْعط�اه�اْلن�ا فِي اْبنُو.  ي�اةْ أ�ب�ِديَّة ِوالح� اِدةْ هللْا، إِنُّو هللْا ْعط�ان�ا ح� ي�اةْ. 12ِهي� ْشه� ا ِعْندُوْش الح� ا ِعْندُوْش إِْبْن هللْا م� ي�اةْ ِولِّي م� الِّي ع�ْندُو إِْبْن هللْا ع�ْندُو الح�

الَحيَاْة اُألَبَِديَّة

ي�اةْ اَأل�ب�ِديَّة.  13 نُوا ْبِإِْسْم إِْبْن هللْا ب�اْش ت�ْعْرفُوا الِّي ِعْنْدُكْم الح� ا الِّي تِّمْ اْت ه�اِذي ِليُكْم إِْنتُوم� اج� ة 14ْكتِْبْت الح� اج� ْوع�ْنْدن�ا الثِّق�ة فِي هللْا إِنُّو إِذ�ا نُْطْلبُوا ِمنُّو الح�

اْلن�ا.  اْت الِّي نُْطْلبُوه�ا ِمنُّو. 15الِّي ِتْرِضيْه ي�ْعِطيه� اج� ة نُْطْلبُوه�ا ِمنُّو ن�ْعْرفُوا الِّي أ�ْحن�ا ن�اْخذُوا الح� اج� ْعن�ا فِي أ�ْي ح� ِديْن إِنُّو يِْسم� �ّكْ اد�اْمن�ا ِمتْأ ْوم�

ا 16 ْي، ه�اذ�ا إِذ�ا ك�اْن الذَّْنْب الِّي ي�ْعِمْل فِيْه م� لِّيْه ح� لِّي ِمْن أ�ْجلُو هلْل ب�اْش ْيخ� وْش ِللُموْت يِْلْزُمو ْيص� ا ْيِهزُّ اِحْد ِمْنُكْم ش�اْف ُخوْه ي�ْعِمْل فِي ذ�ْنْب م� إِذ�ا و�

ا نُْقُصْدْش الذَّْنْب ه�اذ�ا.  ة ذ�ْنْب ْيِهْز ِللُموْت ْوآن�ا ِلْهن�ا م� اُهو ث�مَّ ا ر� وْش ِللُموْت. آم� ا ُموْش ُكْل ذ�ْنْب ْيِهْز ِللُموْت. 17ْيِهزُّ ْعْصي�ة ِهي� ذ�ْنْب آم� ُكْل م�

تَّى ش�ْيء.  18 ْم ي�ْعِملُّو ح� ا ْين�ّجِ يْر م� ّرِ اُهو إِْبْن هللْا يِْحِميْه ِوالّشِ ا ْيِعيِشْش فِي الْذنُوْب، ر� ا 19أ�ْحن�ا ن�ْعْرفُوا إِنُّو الُمولُوْد ِماهلل م� ن�ْعْرفُوا الِّي أ�ْحن�ا ْوال�ْد هللْا آم�

يْر.  ّرِ ْيِطْر ْعِليْه الّشِ ْق ْعل�ى 20الع�ال�ْم الُكلُّو ْمس� ا ث�اْبتِيْن فِي هللْا الِّي ُهو� الح� ْق ْوإِْحن�ا ت�وَّ ا ِوْعط�ان�ا إِنَّا نِْفْهُموا ْون�ْعْرفُوا الح� ْوإِْحن�ا ن�ْعْرفُوا الِّي إِْبْن هللْا ج�

ي�اةْ اَأل�ب�ِديَّة.  ْق ْوُهو� الح� ِسيْح الِّي ُهو� اِإِلال�ْه الح� اِطْرن�ا ث�اْبتِيْن فِي اْبنُو ي�ُسوْع الم� اْحُكْم ِمالْصن�ْب. 21خ� ي�ا ْوال�ِدي ُردُّوا ب�اْلُكْم ْعل�ى ْرو�


