
 الرسالَةُ اُألولَى من يوحـنَّا

  
 الكلمة صار بشرا

١ 

نَكْتُب لَكُم في موضوعِ كَلمة الْحياة، الَّذي هو موجود من الْبِداية، الَّذي سمعنَاه، الَّذي رَأينَاه بِعيوننَا، الَّذي ١
  .شَاهدنَاه، ولَمسنَاه بَِأيدينَا

فَِإن الْحياةَ ظَهرتْ، ونَحن رَأينَاها، ونَشْهد لَها، ونُبشِّركُم بِها، َأي حياةَ الْخُلُود الَّتي كَانَتْ عنْد اَألبِ وظَهرتْ ٢
وِإن رابِطَتَنَا هي مع . نْتُم َأيضا رابِطَةٌ معنَافَنَحن ِإذَن، نُبشِّركُم بِما رَأينَاه وسمعنَاه، ِلكَي تَكُون لَكُم َأ٣. لَنَا

 .ونَحن نَكْتُب لَكُم هذَا ِليكُون فَرحنَا كَامال٤. األبِ، ومع ابنه عيسـى الْمسيحِ
 عيشوا في النور

فَِإن كُنَّا نَقُوُل ِإن لَنَا ٦. اُهللا نُور ولَيس فيه ظَالم َأبدا: هاوهذه هي الرسالَةُ الَّتي سمعنَاها منْه ونُخْبِركُم ب٥ِ
ولَكن ِإن كُنَّا نَعيشُ في النُّورِ كَما َأنَّه ٧. رابِطَةً معه، ومع ذَِلك نَعيشُ في الظَّالمِ، فَنَحن نَكْذب وال نَعمُل الْحقَّ

  .النُّورِ، تَكُون لَنَا رابِطَةٌ بعضنَا مع بعضٍ، ودم عيسـى ابنه يطَهرنَا من كُلِّ ذَنْبٍهو موجود في 
مكنُنَا َأن نَتَّكَل ِإنِ اعتَرفْنَا بِذُنُوبِنَا، فَهو َأمين وي٩. ِإن قُلْنَا ِإنَّنَا بِال ذَنْبٍ، فَنَحن نَخْدع َأنْفُسنَا والْحقُّ لَيس فينَا٨

هلَيع كُلِّ شَر ننَا مرطَهينَا ولَنَا ذُنُوب رغْف١٠. ِلي بَِأنَّه هَأنَّنَا نَتَّهِم نَى ذَِلكعذَنْبٍ، فَم َأي بتَكنَر قُلْنَا ِإنَّنَا لَم ِإن
 .يكْذب، وَأن كَالمه غَير موجود في قُلُوبِنَا

 

 المسيح شفيعنا

٢ 

لَكن ِإن َأخْطََأ واحد، فَلَنَا شَفيع عنْد اَألبِ هو عيسـى . يا َأوالدي اَألعزاء، َأكْتُب لَكُم هذَا ِلكَي ال تُخْطُئوا١
اِلحالص يحسذُنُوبِنَا٢. الْم نيرِ عةُ التَّكْفيحض وذُنُوبِ. فَه نع سلَياوضذُنُوبِ كُلِّ النَّاسِ َأي نْل عفَقَطْ، ب ننَا نَح.  

٣رِفُهلَنَا َأنَّنَا نَع َؤكِّدذَا يفَه ،اهايصُل بِومكُنَّا نَع ٤. ِإن كَذَّاب وه ،اهايصُل بِومعال ي نَّهلَك ،رِفُهعي قُوُل ِإنَّهي نم
يهف سقُّ لَيالْح٥. واَأمقاِل حِإلَى الْكَم يهُل فةَ اِهللا تَصبحم ُل بِكَالمِ اِهللا، فَِإنمعي ني . ا مرِفُ َأنَّنَا نَنْتَمذَا نَعبِهو

٦. ِللهيحساشَ الْما عيشَ كَمعي َأن جِبي ،ي لَهنْتَمي قُوُل ِإنَّهي نم.  



  وصية جديدة
٧اِئي، ِإنبا َأحِلياَألو نا مرِفُونَهتَعةً ويمْل قَدب ،كُملَيةً عيددتْ جسنَا لَيه ا لَكُمهي َأكْتُبةَ الَّتيصةُ .  الْويصالْو هذه

صيةً جديدةً تَظْهر حقيقَتُها في ومن نَاحية ُأخْرى، فَِإنِّي َأكْتُب لَكُم و٨. الْقَديمةُ، هي الرسالَةُ الَّتي سمعتُموها
َأنْتُم يكُمفيحِ وسال. الْمعقَ فقَّ َأشْرالْح النُّوروُل، وزَأ يدب الظَّالم َألن.  

من يحب َأخَاه يحيا في ١٠. المِمن يقُوُل ِإنَّه في النُّورِ، ولَكنَّه في نَفْسِ الْوقْت يكْره َأخَاه، فَهو مازاَل في الظ٩َّ
ثُرعي لُهعجي ءال شَي١١. النُّورِ، و نرِفُ ِإلَى َأيعال يطُ، وتَخَبي الظَّالمِ يفي الظَّالمِ، وف وفَه ،َأخَاه هكْري نا مَأم

هنَييى عمَأع الظَّالم َألن بذَاه وه.  
َأيها اآلباء، َأكْتُب لَكُم َألنَّكُم ١٣. دي اَألعزاء، َأكْتُب لَكُم َألن اَهللا غَفَر ذُنُوبكُم من َأجِل اسمِ الْمسيحِيا َأوال١٢

ةايالْبِد نم ودجوم وي هالَّذ رِفُونتَع .تُمغَلَب َألنَّكُم لَكُم َأكْتُب ،ابا الشَّبهَأييرالشِّر يسلي ١٤.  ِإبالدا َأوي
اَألب رِفُونتَع َألنَّكُم لَكُم َأكْتُب ،اءزاَألع .ةايالْبِد نم ودجوم وي هالَّذ رِفُونتَع َألنَّكُم لَكُم َأكْتُب ،اءا اآلبها . َأيهَأي

  .ياء، وكَلمةَ اِهللا في قُلُوبِكُم، وقَد غَلَبتُم ِإبليس الشِّريرالشَّباب، َأكْتُب لَكُم َألنَّكُم َأقْوِ
َألن كُلَّ ما تُقَدمه الدنْيا هو ١٦. من يحب الدنْيا، ال يحب اَألب. ال تُحبوا الدنْيا، وال اَألشْياء الَّتي في الدنْيا١٥

لَكن ١٧. يعة الدنيَئة، وشَهوةُ الْعيونِ، والتَّباهي بُِأمورِ الْحياة، وهذه ال تَْأتي من اَألبِ بْل من الدنْياشَهوةُ الطَّبِ
 .يا ِإلَى اَألبدَأما من يعمُل مشيَئةَ اِهللا، فَيح. الدنْيا زاِئلَةٌ، هي وكُلُّ ما يرغَبه النَّاس فيها

 احذروا من عدو المسيح

والْحقيقَةُ هي َأن كَثيرِين من َأعداء . سمعتُم َأن عدو الْمسيحِ سيْأتي. يا َأوالدي اَألعزاء، جاءت النِّهاية١٨ُ
لَو كَانُوا . هُؤالء لَم يكُونُوا منَّا، ِلذَِلك خَرجوا عنَّا١٩. هايةَ جاءتْمن هذَا نَعلَم َأن النِّ. الْمسيحِ ظَهروا بِالْفعِل

  .لَكن خُروجهم عنَّا يبين َأن وال واحد منْهم ينْتَمي ِإلَينَا. منَّا حقا، لَكَانُوا بقَوا معنَا
٢٠حسم وسفَالْقُد ا َأنْتُمقََّأمالْح رِفُونتَع كُلُّكُمو ،٢١. كُم ْل َألنَّكُمقَّ، بالْح لُونهتَج َألنَّكُم سلَي ،لَكُم َأكْتُب

ي يقُوُل من هو الْكَذَّاب؟ الْكَذَّاب هو الشَّخْص الَّذ٢٢. تَعرِفُونَه، وتَعرِفُون َأن كُلَّ ما هو كذْب ال يْأتي من الْحقِّ
يحسالْم وه سى لَييسع ا. ِإنعم ناالبو اَألب فُضري ييحِ الَّذسالْم ودع وذَا ه٢٣. ه فُضري ،ناالب فُضري نم

  .ومن يقْبُل االبن، يقْبُل اَألب َأيضا. اَألب َأيضا
ِإن كَان ما سمعتُموه من اَألوِل يثْبتُ فيكُم، .  سمعتُموه من اَألوِل يجِب َأن يثْبتَ فيكُمَأما َأنْتُم، فَالْكَالم الَّذي٢٤

  .حياةُ الْخُلود: وهذَا هو ما وعدنَا بِه٢٥. فََأنْتُم َأيضا تَثْبتُون في االبنِ واَألبِ
َأما َأنْتُم، فَالْمسحةُ الَّتي نلْتُموها منْه تَبقَى ٢٧. صدي ُأولَِئك الَّذين يحاوِلُون َأن يضلُّوكُمَأكْتُب لَكُم هذَا وق٢٦َ
يكُمف .كُملِّمعي ِإلَى آخَر ونتَاجال تَح ِلذَِلك .ءكُلَّ شَي كُملِّمةَ تُعحسالْم شَّ. َألنقٌّ ال غح يهاويهي .  فتُوا ففَاثْب

تْكُملَّما عيحِ كَمسالْم.  



٢٨جِعري ينح نْهَل مال نَخْجي، وْأتي ينقَةٌ حنَا ثنْدع تَكُون يحِ ِلكَيسي الْمتُوا فاُثْب ،اءزي اَألعالدا َأوي اآلنو .
  .علَموا َأيضا َأن كُلَّ من يعملُون الْبِر هم َأبنَاُؤهَأنْتُم تَعلَمون َأن اَهللا بار، ِإذَنِ ا٢٩

  
 نحن أبناء اهللا

٣ 

والسبب في َأن َأهَل . ونَحن فعال َأبنَاُؤه. اُنْظُروا ما َأعظَم الْمحبةَ الَّتي َأحبنَا بِها اَألب حتَّى نُدعى َأبنَاء اِهللا١
اَهللالد رِفُونعال ي مَأنَّه ورِفُونَنَا، هعا ال يتُكْشَفْ لَنَا ٢. نْي ةَ لَممالَتَنَا الْقَادح ناِهللا، لَك نَاءلًا َأبعف ناِئي، نَحبا َأحي
دعَألنَّنَا. ب ،ثْلَهم نَكُونس يحسي الْمْأتا يمنْدع َأنَّه لَما نَعِإنَّمهيقَتقلَى حع اهنَري ٣.  سُل فذَا اَألمه هنْدع نكُلُّ مو

رطَاه يحسالْم ا َأنكَم هنَفْس رطَهيحِ، يسالْم.  
ون َأن الْمسيح جاء ِلكَي وَأنْتُم تَعلَم٥. َألن الذَّنْب في الْحقيقَة هو كَسر الشَّرِيعة. من يذْنب، يكْسر شَرِيعةَ اِهللا٤

  .كُلُّ من يذْنب، لَم يشَاهده ولَم يعرِفْه َأبدا. كُلُّ من ينْتَمي لَه ال يذْنب٦. وهو نَفْسه بِال ذَنْبٍ. يرفَع ذُنُوبنَا
من ٨. من يعمُل الصالح هو صاِلح، كَما َأن الْمسيح صاِلح. ميا َأوالدي اَألعزاء، ال تَسمحوا َألحد َأن يخْدعك٧ُ

ةايالْبِد نم بذْني يسلِإب َألن ،يسلي ِإلَى ِإبنْتَمي ،الذَّنْب بتَكري . مدهي ِلكَي وه ،اءاِهللا ج ناب ي َأنف ببالسو
يسلاَل ِإبمَأع.  

بِهذَا ١٠. بْل هم ال يقْدرون َأن يذْنبوا، َألن اَهللا هو َأبوهم. َأبنَاء اِهللا ال يمارِسون الْخَطيَئةَ، َألن فيهِم طَبِيعةَ اِهللا٩
يسلِإب نَاءَأباِهللا و نَاءَأب نيب زينُم :لَي وفَه ،الحُل الصمعال ي نمَأخَاه بحال ي نم كَذَِلكاِهللا، و نم س. 

 بعضنا بعضا أوصانا أن نحب

 وال نَكُون مثَْل قَابِيَل الَّذي كَان١٢. َأن نُحب بعضنَا بعضا: وهذه هي الرسالَةُ الَّتي سمعتُموها من اَألوِل١١
يرِ فَقَتََل َأخَاهالشِّر يسلي ِإلبنْتَمةً. ياِلحص يهاَل َأخمَأعةً ويرركَانَتْ ش وه الَهمَأع ؟ َألناذَا قَتَلَهِلمو.  

١٣ونَكُمهكْرا ينْيُل الدَأه كَان وا ِإنتَغْرِبي، ال تَستخْوا اَأنَّنَا ١٤. ي لَمنَع نَألنَّنَا نَح ،اةيِإلَى الْح توالْم نانْتَقَلْنَا م
والْقَاتُل كَما تَعلَمون، لَيس لَه حياةُ . من يكْره َأخَاه فَهو قَاتٌل١٥. من ال يحب فَهو مازاَل ميتًا. نُحب اِإلخْوةَ

الْخُلُود.  
فَنَحن َأيضا يجِب َأن . ِإن عيسـى الْمسيح ضحى بِنَفْسه من َأجلنَا: بةُ الْحقيقيةُهي الْمح بِهذَا نَعرِفُ ما١٦

ةِل اِإلخْوَأج ننَا مبَِأنْفُس يح١٧. نُضيتي احف َأخَاه ى َأنريا، ونْيالد هذه اترخَي نم هنْدع داحو كَان ِإن عماجٍ، و
  ذَِلك ال يشْفقُ علَيه، فَكَيفَ يمكن َأن تَكُون محبةُ اِهللا في قَلْبِه؟



 وبِهذَا يمكنُنَا َأن نَعرِف١٩َ. يا َأوالدي اَألعزاء، يجِب َأن نُحب محبةً حقيقيةً بِاَألعماِل، ال بِالْكَالمِ واللِّسان١٨ِ
 ،رِهضحي منَا فقُلُوب تَاحتَرقِّ، والْح ي طَرِيقف ير٢٠َأنَّنَا نَسءلَى شَينَا عنَا تَلُومكَانَتْ قُلُوب تَّى ِإناَهللا . ح َألن

ءرِفُ كُلَّ شَيعيقُلُوبِنَا و نم ظَمَأع.  
ونَنَاَل كُلَّ ما نَطْلُبه منْه، َألنَّنَا ٢٢ا، فَِإنَّنَا نَقْدر َأن نَتَقَرب ِإلَى اِهللا بِثقَة، يا َأحباِئي، ِإن كَانَتْ قُلُوبنَا ال تَلُومن٢١َ

يهضرا يُل ممنَعو اهايصو يعنَا ٢٣. نُطضعب بنُح َأنيحِ، وسـى الْميسع هنمِ اببِاس ننُْؤم َأن يه تُهيصوو
انَابصا َأوا كَمضينَا٢٤. عف وهو يهتُ فنَثْب ،اهايصُل بِوما نَعمنْدي . فَعوحِ الَّذينَا بِالرتُ فثْبي رِفُ َأنَّهنَع ننَحو

  .َأعطَاه لَنَا
 

 امتحنوا األرواح

٤ 

ال تُصدقُوا كُلَّ روحٍ، بِل امتَحنُوا اَألرواح ِلتَعرِفُوا ِإن كَانَتْ من فَ. يا َأحباِئي، كَثُر وانْتَشَر من يدعون النُّبوة١َ
وكُلُّ ٣. كُلُّ روحٍ يشْهد َأن عيسـى الْمسيح جاء كَِإنْسانٍ، فَهو من اِهللا: ويمكنُكُم َأن تَعرِفُوا روح اِهللا بِهذَا٢. اِهللا

رنْكوحٍ ياِهللار نم سلَي وى، فَهيسي.  عْأتيس َأنَّه تُمعمي سيحِ الَّذسالْم ودع وحر وذَا هْل هب . ودجوم اآلن وهو
  .في الْعالَمِ فعال

ح الْقُدوس الَّذي فيكُم َأقْوى من ِإبليس الَّذي في يا َأوالدي اَألعزاء، َأنْتُم غَلَبتُم هُؤالء َألنَّكُم من اِهللا، وَألن الرو٤
َأما نَحن، ٦. هم من هذه الدنْيا، ويتَكَلَّمون من وِجهة نَظَرِ هذه الدنْيا، ِلذَِلك فَِإن َأهَل الدنْيا يسمعون لَهم٥. الدنْيا

بِهذَا نَعرِفُ روح الْحقِّ من روحِ . فَمن يعرِفُ اَهللا يسمع لَنَا، ومن هو لَيس من اِهللا، ال يسمع لَنَا. فَِإنَّنَا من اِهللا
  .الضالِل

  اهللا محبة
.  من يحب هو ابن ِلله ويعرِفُ اَهللايا َأحباِئي، يجِب َأن نُحب بعضنَا بعضا َألن الْمحبةَ تَْأتي من اِهللا وكُل٧ُّ
وقَد بين اُهللا بِوضوحٍ َأنَّه يحبنَا، بَِأنَّه َأرسَل ابنَه الْوحيد ِإلَى ٩. َألن اَهللا محبةٌ. ومن ال يحب، ال يعرِفُ اَهللا٨

هطَتاسا بِوينَح الَمِ ِلكَي١٠. الْعافَههدي َأقْصةُ الَّتبحالْم يه هنَا، : ذبَأح وه ْل َأنَّهنَا اَهللا، بببَأح نَأنَّنَا نَح سلَي
ةَ الْعظيمةَ، فَنَحن ِإذَن يا َأحباِئي، بِما َأن اَهللا َأحبنَا هذه الْمحب١١. وَأرسَل ابنَه ِليكُون ضحيةَ التَّكْفيرِ عن ذُنُوبِنَا

وال واحد رَأى اَهللا َأبدا، لَكن ِإن كُنَّا نُحب بعضنَا بعضا، يثْبتُ اُهللا فينَا، ١٢. َأيضا يجِب َأن نُحب بعضنَا بعضا
  .ومحبتُه تَصُل فينَا ِإلَى الْكَماِل

وقَد رَأينَا ونَشْهد، َأن اَألب َأرسَل ابنَه ١٤. بتُ فيه وهو فينَا، َألنَّه َأعطَانَا نَصيبا من روحهنَحن نَعلَم َأنَّنَا نَث١٣ْ
الَمذَ الْعنْقي اِهللا١٥. ِليف وهو ،يهتُ اُهللا فثْباِهللا، ي ناب وـى هيسع َأن دشْهي نم.  



بِهذَا ١٧. اُهللا محبةٌ، ومن يحيا في محبة اِهللا، يحيا في اِهللا واُهللا فيه. فُ َأن اَهللا يحبنَا ونُْؤمن بِذَِلكنَحن نَعر١٦ِ
ال ١٨. لْمحبة ونَحن في هذه الدنْياتَصُل الْمحبةُ ِإلَى الْكَماِل بينَنَا، فَنَنْتَظر يوم الْحسابِ بِثقَة، َألنَّنَا مثْلُه في ا

فكُلَّ خَو دعلَةُ تُبةُ الْكَامبحِل الْمب ،ةبحي الْمفَ فخَو . خَافُ تَكُوني نمقَابِ، والْع نم ءزج وفَ هالْخَو َألن
لَةكَام رغَي تُهبحم.  

١٩وه َألنَّه بنُح نالنَحنَا َأوب٢٠.  َأحكَذَّاب وفَه ،َأخَاه هكْري وا هنَمياَهللا، ب بحي قُوُل ِإنَّهي نم . بحال ي نم َألن
اهري ال ياَهللا الَّذ بحي َأن رقْدال ي ،اهري يالَّذ ا٢١. َأخَاهطَاهي َأعةُ الَّتيصالْو يه هذهلَنَاو  : بحاَهللا، ي بحي نم

  .َأخَاه َأيضا
 

 اِإليمان بابن اهللا

٥ 

١ِلله ناب وفَه ،يحسالْم وـى هيسع َأن نْؤمي نا. كُلُّ مضَأي هنَاءَأب بحي اَألب بحي نمرِفُ َأنَّنَا ٢. ونَع ننَحو
 اِهللا، ِإن نَاءَأب بنُحاهايصُل بِومنَعاَهللا و ب٣. كُنَّا نُحاهايصُل بِومي َأنَّنَا نَعف رتَظْه تَنَا ِللهبحم فَِإن . اهايصوو

منِ الَّذي يغْلب هذه الدنْيا؟ ٥. اوِإيمانُنَا هو الْقُوةُ الَّتي نَغْلب بِه. َألن كُلَّ ابنٍ ِلله يغْلب هذه الدنْيا٤لَيستْ صعبةً، 
  .الَّذي يْؤمن َأن عيسـى هو ابن اِهللا، هو وحده الَّذي يغْلب هذه الدنْيا

والروح يشْهد َأن هذَا حقٌّ، . مِبْل بِالْماء والد لَيس بِالْماء وحده،. عيسـى الْمسيح هو الَّذي جاء بِالْماء والدم٦ِ
نَحن نَقْبُل ٩. الروح والْماء والدم، والثَّالثَةُ متَّفقُون٨: ِإذَن يوجد ثَالثَةُ شُهود ِللْمسيح٧ِ. َألن الروح هو الْحقُّ

ِإذَن من يْؤمن بِابنِ اِهللا تَكُون هذه الشَّهادةُ ١٠. ها شَهادةُ اِهللا عنِ ابنهشَهادةَ النَّاسِ، لَكن شَهادةَ اِهللا َأعظَم، َألنَّ
ي قَلْبِهةً فودجوم .هننِ ابةَ اِهللا عادُل شَهقْبال ي َألنَّه ،بكْذي اَهللا بَِأنَّه تَّهِمي وقُ اَهللا، فَهدصال ي نا م١١. َأمةُ وادشَه

هناب طَةاسبِو ياةَ هيالْح هذه َأنو ،اةَ الْخُلُوديطَانَا حَأع َأنَّه ياة١٢ُ. اِهللا هيالْح لَه ،ناالب لَه نم . ناب لَه سلَي نمو
اةُ الْخُلُوديح تْ لَهساِهللا، لَي. 

 ختام

نَحن نَثقُ فيه ١٤. م الَّذين تُْؤمنُون بِاسمِ ابنِ اِهللا، ِلكَي تَعرِفُوا َأن حياةَ الْخُلُود هي لَكُمَأكْتُب كُلَّ هذَا لَكُم َأنْت١٣ُ
سمع لَنَا داِئما، فَنَحن نَعلَم وبِما َأنَّنَا نَعلَم َأنَّه ي١٥. َأنَّنَا ِإن كُنَّا نَطْلُب منْه َأي شَيء حسب مشيَئته، فَهو يسمع لَنَا

ا نَطْلُبلَى مُل عصا َأنَّنا نَحضَأي.  
هذَا . ِإن كَان واحد يرى َأخَاه يرتَكب خَطيَئةً ال تُودي ِإلَى الْموت، فَيجِب َأن يدعو اَهللا فَيمنَح َأخَاه الْحياة١٦َ

تُوجد خَطيَئةٌ تُودي ِإلَى الْموت، َأنَا ال َأطْلُب َأن . الَّذين يرتَكبون خَطيَئةً ال تُودي ِإلَى الْموتفَقَطْ من َأجِل 
هذِل هَأج نم لِّيصيَئة١٧ٌ. يخَط يه ةيصعكُلُّ م .توي ِإلَى الْمدتُو يَئةكُلُّ خَط سلَي نلَك.  



١٨نَحيهِمْؤذال ي يرالشِّر يسلِإبو ،مفَظُهحاِهللا ي نِل ابيَئةَ، بالْخَط ونارِسماِهللا ال ي نَاءَأب َأن لَمنَع ١٩. ن لَمنَع ننَح
نَعلَم َأيضا َأن ابن اِهللا جاء وَأعطَانَا فَهما ونَحن ٢٠. َأنَّنَا نَنْتَمي ِلله، وَأن كُلَّ الدنْيا تَحتَ سيطَرة ِإبليس الشِّريرِ

ِلكَي نَعرِفَ اِإللَه الْحقَّ، ونَحن نَنْتَمي لَه هو الْحقُّ، َألنَّنَا نَنْتَمي البنه عيسـى الْمسيحِ، الَّذي هو اِإللَه الْحقُّ 
اةُ الْخُلُوديحي اَأل٢١. والدا َأويةبالْكَاذ ةاآلِله نم كُمفَظُوا َأنْفُسحا ،اءزع.  

  


