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لةدممالو01قذمة

ومنامتهاالومالةخلفية

قبـللكن4الصغرىأسياجزيرةشبهمنالغربيءالجزاحتلتقدالرومانيةاإلمبراطوريةكان

ءوحلفاءأصدقاحكامهاوكانبرجاموممملكةيتبعءالجزهذاكاناسنة551ممدةروماتحتلهاأن
وبعدلرومـامملكتـهئسلمأنىاوقدوكانمق331سنةبرجامومملوكأخروماتلروما
االرثهذأتقبلأنرومافكرتالمداولة

قنصلنائبأيبرركونصـوللقبهوكانوالييحكمهاظلرومانيةكمقاطعةتنطمهـاوبعد
مركزوكانآسياقنصليةتسـقىالمقاطعةفكانتممنةلمدةرومأفيالشيوخمجلسعححهكقائد
كذلكوبقيتأفسسإلىذلكبعدضمفتولكنهاالقديمةبرجامومعاصمةبرجاموممدينةإدارتها

للثقافةيونانيةمراكزمدلهاوكانترومأمقاطعاتاغنىمنشـائحوكانتيدالجدهالعهدمدة

عديدةقرونإلى

تأسئستماسرعانولكناألولالقرنمنتصفقبلأفرادمبشئرينيدعلىالمسيحيةودخلت

م25لسنةصيففيتقريبـاوذلكللخدمةأفعسرفيبولستواجدقءأثناتأثيرمراكزوصارت
حتىالمدةهذهءأثنـأأإلنجيلىالعملوتالميذهبولسقأرسىماوسرعانم5سنةربيعحتى
السبحتألحتستالمدةهذهءأثناوفيويونانيينيهودمنأسيافىالساكنينجميعاإلنجيلكلمةحمع

المناطقهذهفيالمسيحيةتاريخنتتبعأنويمكنيوحنااللقديسالرؤياسفرفيالمذكورةالكـنائس

ام329سنةالمواطنينحالوتغيرتركياغزوحتىالرسولبولسكرازةءبدمن

كـانواالذيـناليهودبيناإلنجيلعلـىشديدتأثرذاالصغرىأسيالمدناالذهنيالنشصاطوكان
بينالتوثيقمـنمتسعةعملجةاكفنشأتالشرقأقصىفريجيةفيخاصةالمناطقهذهقاطنين

لديثةاالعباديـةوأسرارهاواألنظمـةالطقوسمعالصغـرىاأسيافيوأخالقياتهاالقديمةالديانات

نفسفيكـانواالذينالمسيحيينعلـىأثارهـاظهرتماوسرعانالفلسـفيةاالخاهاتوأيضا
وهـمميليتسألهلمخاطبتهفيالتشاوميةبولسقإنذاراتمنالسيئةالحالةبهذهونشحعرالمقاطعة

أفسسكنيسةشيوخ

مشورةبكلأحمبركـمأنأوخرلمألنىالجميعدممنءبريأنيهذااليومأئشهدكـملذلك



يوحناللقديىاياولىلرسالة

لـترعواأساقفةفيهاالقلصىالروحأقـامكمالـتىالرعيةولجميعألنفسكمإذااحززواللها
الخاطفةذئـاببينكـمسيدخلذهابيبعدأنههذاأعلمألنيبدمهافتناهاالتىاللهكنيسة
التالميذليجتذبواملتويةبأموريتكلمونرجـالسيقومأنتـمومنكمالرعيةعلىتشفق

026203أعمراو

طغىالذيالمسيحيةوالمبادئكيرنثوسهرطقةبينالتوفيقخطرظهروخطيرمشهوروكمثل

فيبولسقخدمةبعدم16سنةفريجيةفيليكوسوادىفياألخرىوالمدنكولوسيكنيسةعلى

فيبوضوحمذكوروذلككليةالرسلتعـاليمعغبعيداينزلقواأنواألسوأقليلةبسنينسأف
تيصوثاوسإلىبولسقارسالة

وهرموجـانسفيجلسمنهمالذينعنيارتدواسيا2فيالذينجميعأنهذاتعلمنت1

151تي2

بسببوذلالالصغرىآسيافيالرسلتعاليمءإحيابشائرظهرتحتىم56سنةتءجاأناوما

وكانوام66سنةيسرةممدةاليهـودحـربقيـامقبلفلسطينمسيححيمنكبيرةأعدادهجرة

قدكـانواالذينالهيلينيةبالتقـاليدكةالمتمسالكنائسوبقيةقيصريةكنيسةفيمشهوريغءأعضا

وغيرهاأنطاكيةفيالسريانيةالكنيسةفيإرسـاليةمتسـواوأاستفانوسالقديسرجمبعدتفرقوا

وبناتهالمبسرفيلثسىمثلالمشحـهورونمنهـمكانالصغرىأسيأإقليـمإلىمنهمهاجرواشوالذ
1الصغرىبآسيابفرمجيةهرابوليسفيقبورهنلحواقعالتاريخاحتفظالذينالنبثاتالعذارى

عيانشاهدكانالذيبأفسساسمهالملتصقالمحبوبالربتلميذيوحناالقديسقبريوجدوأيضا

األنـواراضمنكـرينهوحوم091سنةررمااسقففيكتورالىآفسسأسقفبوليكرأشمحماباتئبفلكءحا1

فيفرهاكانالبىثالمةوبختصرابوليسفيفبرهمالذبناتمنرألننانفيلبسآسياقنصليةلبودفتواماتواالذينالعظيصة
أفحـسلطورفدأيضاوهوشهيدمعفموهوءهولاليلبىكاهناكاناالذيالمحميعصدرعلىأتكآالذيرووحتاأفسى

مالصقةالجاللـةاعليهامحفررالذهبسلوحةكاشاوالبحالرن522و3كا31الكنيسةتاريخيوصابيوس

رلكنهلمجيةفيأهلمنأخرىشهادةرهاكامامهاناالنيتصؤرهااللوحةحذهعنصيوليهرأرلغةالكهنةرتيسلعمامة

رهوغايىإلىمراسلةنييذكراذ128اثفيالمذكوريكبسإلىبرضوحيسريروكلرساسمهمرطيقيمولماني
منمنقولةوهذهأبيهنثرلكركنبآسياصرابوليسفيفبورمنكانتلفيلبساللواتيئاتالنبناتاألربعآنارومانيكاهن

الربتلميذحنـاأأنابفرنساليوناسقفينيتوسإلصيذكرالوفتنفسوال3134الكنيسةايصأأتاريخيوعساييوس
أسقىديوفيسيوزمنرفي311الهراطقةضدأفسسفيوجودهءأئناالرابعإنجيلهمحنبالذيصدرهعلىأتكأالذى

ىيوسـابيوالرسوليوحنـافـبرأحدممافيأنئقـالأسيافيموقعانهناككاناإنهيقولم743462سنةاالسكندرية
75261الكنسيالتاريخ



الرسالةقدمة

الربلخدمة

نقولأنيكفيحيشاباسمهالمعنونةالرسائلبالثالثيوحناالقديسصلةهواآلنبهحناوالذي

الرابعاإلنجيليوأنهالربتلميذالرسوليوحنابيدكتمتقدالرسائلهذهأن

بينمنيعيشالذيالوحيدهوكانوقتءجاأنإلىمتقدمةسنحتىعالفىيوحناوالقديس

وقيامتهموتهقبلالمسيحمعصلةعلىكانواالذينجميع

كـانيالذالشعبكللدىمحبوباكانيوحناقأنكيفتدركأنللنفساجامسروإنه
الربوأعمالألقوالعيانشاهدويلمسونينظرونكانواإذورويتهلسماعهشقاطر

وسمعواقوشـاهدواالثانيالقرنأوائلفييعيشمونكانواالذينالقدامىءاآلبامناثنانولدينا

القديسمعمواقفهالصغـارتالميذهعلـىيقصالذيأزصرحميرناأسقفبوليكاربوسيوحنا

الكنبمنحضلهالذيإنقالالذيهإرابوليسأسقفوبابيالمى2شاهدوهالذينواآلخرينيوحنا

عاشرهاالتىالحيةاألصواتذويمنءجاماتساعدهماقدردتسالاألناجيليقصدالمكنوبة

قدأنهخاصةفالوفائقةحئةإنجيليةقيمةذاتيوحناقشهادةيعتبرونالشهودءهؤالكل

التىالصحيحـةوالمبادئالعقائدعـنيتكلـممنكلعلىتحكموالتيعليهاالمعتمداألصولوضع
شـهوداليكونواالقدسبالروحوآزرهماختارهمالذينلتالميذهوعلناسراسلمهاوالتيللمسيح

ولكنالوجـودإلىالمكغوبةاألناجيلوخرجتالوقتنضجأناإلىبالفميشهدونظلواوفعالله
كتبوالذيقيلالذييرعىالموتحتىحدأقصىإلمابالتقليدالتمسئكظل

ئسفىجماعةالرسلوتعاليمباألناجيلسكينالمتمالتقليديينالمسيحيإنمقابلفيقامتولكن
وئزجمم76اليونانيةالكلمةمنمحثمتفةوالكلمة500حة3ولالدوسنيةوعقيدتهمبالدوسيتيين

الئبالربالحاصةباألمورئذكربرليكاربوسأنكيفصديقهيذكرفيهاالتيفلوريتـىإلىينيتوسساخطاباتمن2
كماءاألشياهذهوسخلالحياةكلمةللمسيحعيانشاهدمنتقئلهاقدبرليكاربوسأنوكيفرتعاليمهبهعحالعنحمعها
لعيدالصحيحالتاريخعلىلرومـانيميكنورإلىخطابـهنيكذللث5026الكخيححةتاريخيوصاييوسالكتبباهي

اليوماعتباردرنالسـابقيرأليهردتقويمحسبنيـالط41تاريخدإئمالبعثدبوليكاربوسأنيركدينيتومماساألنالفصـح
5الكنيسةتاريخسـاييوسسبعهـميكانالذنحارالرسلالربتلميذيرحنامعرلخاغرهاراألحديومفيهيقعالذي
ىايرينيئرشهادةمنيضعفالم52بوليكاربوسحياةعنكتالديلرفيرستاريخاليوحناحماركياب361
ييقىرلكناليهوريالفصحتعييدتاريخففصهموأللهالمسيحيللقمـحكعيدنيسان41لتاريخاجاضارمهووليوسلألنا
نيان41فيعييدبالئالتنراحمبرأفوىحناسف



يوحناللقديساياولىلرصالة

ألهلرسـالتهفيوذللثعاصرهمالذياالثحهيدإغنـاطيوسقعنهمويقوله5ححاشبهب

وقاموصلبتجصمدأنهيسوعبالمسيجعالصحيحاإليمانمثبتالهمشرحأنبعدالثانيةالفقرةسصرنا
بنفسـهحقـاقامكماحفاتألمفهونخلصحتىأجلنامنكلهاءاألشيابهذهتألمأنهأضافثخ

فيأيضاقالوهكذاتأفمهأنالناسأمامتشئهإنهيقولونالذينالمؤمنينغـروبعضيقولكماوليس
فيانتضرتازدواجيـةبطريقةلىالعاشرحعلىالقائمةالهرطقةوهذه1ترالياأهلإلىرسالته

أنيمكـنالوأنهمطلقصاعفهوالروحأفامطلقشرهيالمادةأنرأواالذينبيناأليامتلك

خـالصروحهوالذياللهبينعالقةأيتوجدأنيمكنالوبالتالياالثنينيجمعوجودأييوجد
يلزماإلنجيـلبحسبالماديلمالعاخلقةإنوقالواالشركليهوالذيالماديلموالعاالصالحكلي
أحمـوهمماأياللهمنأقلوسيطةبقوةلمحملأنهيعتبرأنيلزمالماديلالعاألنوترفضئطرحأن

أيثكهفىلأيءح5ص3هكهأيءالأسهأعلهمالاديماعاملأيصالفصبالديميورج

للعقـلمقبولةغيرألنهاوترفضئطرحأنيلزمالقيامةعقيدةأنيذعونوهمصانعمجرد3صانع
عقيـدةأصلهـيوهذهالعاقملخلقةاالزدواجيةالفكـرةإلىبالنطرمرفوضةفهيالفلسفى
المسيحأيفهـوودملحـممنبشـرياجصحدايسكنأنطكناللهأنينكرونوهمالدوسيتيين

ءهؤالمنواحداكـرنثوسوكانلآلخرينشئئهتصؤريفصخصولكنهحقيقياشخصاليس
قصةجيـداومعروفاألولالقرنمـنم09سـنةحواليالعقيدةهذهازدهرتوقدالدوسيتيين

مسرعافخرجهنالـةإلىذهبيهرنثوسأنوسمعالعامةالحماماتأحدإلىذهبئايوحناالقديس
ايرينيئوسهوالقصةهـذهقصنوالذيفيهالحقعدوأنبسببسينهدمالمبنىسقفإنقائأل
لجماعةقطـاكـانكرنثوسبأنعلماالشصهيدبوليكاربوسالقديصىسردهاقدقصةأصالوهي

سيتيينلدكأا

يسوعشأنميتيينالدواتءادعاجـاحداالرسوليةبسلطانيكتـبيوحناالقديسفمانلذلك
وكنيستهديوتريفسالمسفىلمجحدوهوالجسدفيءجاقدالمسيح

أجلمـنيقبلنـاالبينهماألوليكونأناالذيديوتريفسولكنالكتيسةإلىكضبت

51و9يو3خبيمةبأقوالعليناهاذرايعملهاالتىبأعمالهفسأذكرهجئتإذأذلك

صانعهالكلعنى111العرانيينسفرائااليافمذفيلشترلكنممفردهاالكلمةرمذه3
كقصمة33الهرطقاتحخدفيينيئوسسائالهارقدفيهاالحقعدركرنثوسيينحاعليتاتقعلئألنهربدعنا4

برليكاربوسمنسمعها



11الرعمالةفدمة

فييضعـهأنقادرأنـهتوضحيوحناقلغةولكنالدوسيتيينمنالشخصهذاأنيظهرألنه

وقدبالحقالحقيقـةيمثلأنهئعتتريوحناقألنالناحيةهذهإلىبهاقامواحدةزيارةمنحجمه

التقليدإلىيوحناقيضيفأنبالكفما6لإلنجيلالصحيحهالحىالتقليدوخزانةمصدرصار

الـذيبروحهالقويوالعاملءالسمامنوالناظرالحىنفسهالمسيحسلطانبهويعلمشاهدهالذي

والرسوليةباإلنجيلالمؤيدللتقليدحـىنموذجاألولمايوحنارسالةفيهنافعندنـاتالميذهاستودعه

القلـوسوروحهالحيوالمسيح

الثالثـةالرسالةفيبالشيخالمدعوحناسقبروحمضيئاحمناللقديساألولىالرسألةفينجدهوهنما
أنرسالتهفياهنـموقـدالرسلبينودرجتهومهابتهشخصهذكرقدولكنهاحمهيذكرلمأنهولو

العقليينوالمعرفةالفلسفةمدعيمنكثرينابتلعتقدكانتوالتىالزمانذلكهرطقةمعيتعامل
22171يو1فيالمباشرةالمخاطبـةونجدللجميعالتعليمهذاتحملأنلجمأعتهيرجووهو

يعـنيهذااألحداثأيهاإليكماكتبءاآلباأيهاإليكمأكتباألوالدأيهاإليكـمكتب

هـم2رأنسبقألنهيدعوهمالذينجميعمنبفربهإحساسهمنبدافعولكنكنيسةيخاطـبالأنه
األصيلوالتقليدالرسوليبالتعليممسنودةووثيقةصميمةعالقةمنيتكلمفهوورأوه

شـعبهوسـطومغكنيستهمنالصحيـحاإليمانالرافضيناألشخاصانفصالعنيتكلموهو
مئاجميعاليسواأنهمليظهروالكنمعنالبقوامناكانوالوألنهممنايكونوالملكنهمخرجوامنا
وجهةوهوعليهالمتخالفالموضوعفيكالميةمشادةعنيتكفم44يواوفي291يوا
يوحناقبواسطةالنقليديةالكنيسةنطر

جمغهئملمالعافيالذيينأعطـمفيكمالـذيألنغلبتموهموقداألوالدأيهاللهاينأنتم
والفلسـفيةالعقليةاألموردائماهكذالهميسمعلموالعالمالعاينيتكلمونذلكأجلينلمالعأ
ليسوتغلنايسمعاللهيعرففقنالنالمىمنأحكماللهجهالةللهايننحنلمالعافيئقتل
446س1الضاللوروحالحقروحنعرفهذاينلنايسمعالللهاين

هوانايقرلحالهلحماناكلنالنقينرسلطانحريةيخاحياتهيسلككانيوحناإنأيرحناالقديسعنئقال5

ةصحكلهأحأ320ول21مأع4أأأهول5صكه45التقليد

أولولهوله5هولعننقأل31حاضية2ثصغهـحةالمذكورابهكتفيىبررالعالميقرل6
الجمعةحياةرفيالشيخهذاردفمنكلفيالتقليدلدوامخةحقالسئقئمإنهاعهائقالاديمكنحنافرسانلأاال
لبدمنذيسمعونكانواالننييوحناطتصقينكانواالنعىزيخطبهمالذفىءمراآظاكتعيشكافتلىجا
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ولى11الكنيسةفياألولىيوحنارسالة
الثانىالقرنمنمبكراالتاريخفجرفيالصغرىأسيامقاطعاتفيجيدامعروفةكانتالرسالة
فىةخااثنينأوموضعفيالرسالةإلىرجعأنطاكيةأسقفم11الشهيدإغناطيوسفالقديس

4يو1الجسدفيصازاإللهالمسيحتجسئدعنتكلمعندما7أفسكنيسةالىرسالته
م521سـنة8الفيلبيينكنيسةإلىرسالتهفيبوليكاربوسقمنكلإليهارجعيضاوأ3و2

جدهـكما9يوحنارسالةاستخدمقدبابياسإنيقولويوسابيوسلبوليكاربوسالمعاصروبابياس

الهرطوقـىوهـووالايةيوحنـارسـالةمـنأثاركناباتهـمفيؤجذتمنأيضاالثانيالقرنمن
إلىاالرسـالةصـاحبوالمجهـول11رومـافياستشـهدالـذيالشـهيداويوست1فالنتينوس

21اجنيتوسيود

منيـأخذكانالذي41قرطاجنةفيالذيوترتليان31ليونأسقفإيرينيئوسنذكروأخيرا
تراتجعالكسلطةيوحناقإلىوينسبهاوبتكراردائماالرسائلهذه

فيومسـجلةبلرومافيمعروفةيوحنارسائلكانتالثالثالقرنوأوائلالثانىالقرنأواخرويخا

روماإلىأخذتالتىالجديدالعهدلكعبموراتوريقائمةفيوجدتوقدقانونيهكرسائلالكنيسة
واكتشفتالثامنأوالسابعالقرنمـنالالتينيـةباللغةنحطوطةفيمكموبةؤجدتم091سنة

ميوسأمبرومكنبةفيموضوعةاآلنوهيطسلىداوله8الكاردينالبواسطةم0471سنهوطبعت

هذهوكـاتبالرابعيـاإلنجيلوعالقتهاولىايةيوحنارسالةافتتاحيةمغاستشهاداتوبهامميالن

43سحفحةبروساللههوالمسيحإنصراحةإغاطيوسقيقولكانحيث73األفسسيينإلى7
2لحصفحةبررس71الفيلبيينإلىالميحىضدموالجحدنيءجائدالمسيحبأنيعترفالراحدحمل8

39361الكنسيالتاريخاببرسيو9

م04سنةالفهالحقأمجيلكتابنيالهرطوقيفالتحيموس1

مـنأعظملكهفافلوبناالمتناإنألنه302يو1فيموجودةوهي7343ءشىكليعلنآلب1
ءشيمماريعلمفلوبنا

إع42ايوفيءتجارند134الجسدفيءجاوئد2

ءيفرءافثالم3ءمالرصايـاهحفطاإنانحنرهكنالكةامـنحفاالمولودلئحىئدؤنحندالشهستينء11
23أل3ور1فيءجامامثلوموثعراو

رفد013ديوجينيتوسارألىأحئنـاالـذيذللثبهتحبوااديجبالذيالحاعظمماديوحنيتوس21
491اورفيتءجا

3615الهرطقاتخمدينتوسلى1ي

561مارفيونضدترقليان41
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إذنعجيبةفأيليقولويستمرعيانشاهدمنالراهينيعكلاإلنجيلأنيؤكدأنأرادوعةا

رأيناهمانفسهعنقائألاألخرىءوراواحدةالخبراتههنهثابتةبشجاعةيضعرسائلهفييوحناأن

فقطليسبأنهيناديالكلماتبهذهألنهلكمعنهنكنبماهذابأيديناولمسناهبآذانناوسمعناهبعيوننا

1هوترسبمابنظامالربعجائبلكلكاتباوأيضابلوسامعاناظراكان

أنهابمعنىالكاثوليكافيموجودتينكانضاأنهمائقالليوحنارسالتانوجمغتالمجموعةهذهأخروفى

الرسالةولكـن61األولىالرسالةتتجانأنهماويذكرالجامعةللكنيسةالموجهةالرسائلضمنكانت

األولىالرسالنينترجـمالذيغهصآخرمترجمبواسطةالالتينيةإلىمزجمةكانتحناللقديسالثالثة
فيالحالكانكمافقطالثانيةوالرسالةاألولىالرسالةإالتعرفالروماكانتوربما71والثانية

وفياثنينأوقرنبعدأنهولو81فقـطرسالتينيعرفكانكليمضدعمىوالعألمةاإلسكندرية
يوحناللقديسالثالثةالرسالةعلـىوديونيسيوسأورمجانوسمنكلتعرفنفسهااإلسكندرية

ثانيةرسالةتتبعهاقليلةسطورمنرسالةتركقديوحناقإنيقولم132سنةفأورمجانوس

المعترفالكتبتتبعإنمايوحناللقديساألولىالرسالةأنم523سنةيقررويوسابيوس1وثالثة
اكاألالللمع5عكلمحال9كعفةكهنزاععليهمـاكانوالثالثةالثانيةولكنلمعثهمءإهءصهـآأمبها

2االسمبنفسالزمننفسفيآخرإنسانعملأويوحناقتأليفمنيكونانربما

تحويالخـامسالقرنفيمبكرائسرتالتىاإلنجيلترجمةالسربانيةللبشيتااألصليةوالنسخة
الفالثةوالالثانيةالرسالةتحويالولكنهااألولىالرسالة

معالرسالتانوجـدتحميثم805سنةنسختهوأعطىفيلوكسينوسأتىأنقبلبحدثلمو
العهدنسخةفيموجودتينكانتاوالثالثةالثانيةالرسالتينأنوالروياويهوذاالثانيةبطرسرسالة

بالسريانيةالجديد

عامةأيكاثوليكيةرسـائلالمدعوقالجديدالعهدأسفارمجموعةرسمياتتبعإنمااألولىوالرسالة

43إلى62سطرفي6لوريمورقانرنا1

61ع8ىح2هطهـلةاولصمألكهص45ول8ألماكهلح6لةهول38س37297391م

71ول8حممككلةأحمكأاله03علعكءهحا05مول62

81احعصولهلع3ءكم6631ةاء4هال3ءلمهاكلحألأ734ءأح

65301يالكنالتاريخفييوسابيوصذكرها91

34271الكنسيالتاريخصاليوسير3
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علىكاثوليكيةكلمةأطلقمنأولهووأوريجانوسكنائسأوأشخاصأيإلىموخهةغيراأل

األولىيوحنارسالةعنيتكلماإلسكندريةأسقفديونيسيوسوتلميذه2ااألولىيوحناقرفمالة
الثانيـةالرسالتينمئلألحدموخهةليستألنهاذلخايكونوربما23الكاثوليكيةيوحناكرسالة

رسـائلالسبعضمنبأنهماعوملتاوالثالثةالثانيةالرسالتاندخلتعندماأخيراولكن33والثالثة
هذاوكـان42يهـوذاوالثالثةوالفانيةاألولىيوحناوالثانيةاألولىبطرسأيعقوبالكاثوليكية

2قانونيةأفهايعني

الرسولبولسرساثلمعاملةئعاملأنهاتعنيفانونيةوكلمة

للعهدكتابا72بهاالتىأثناسيوسالقديسقائمةفيمذكورةيوحناللقديسرسائلوالثالث
م793سنةوقرطاجنةم393سنةهيمومجمعقائمةوفيم763سنةمكغوبةالجديد

المسيحيالوسطفيالوسالة

الرووسكلفوقيطرالـذيالسالمكطائرباررحبةناطقةحيةرسالةاألولىيوحناقرسالة
قلبلكلصوتهويهدييسمعهمنلكلالسالمبضورويشعالمحبةصوثئرسل

التقليدءعبواستنشمـاقالنورفيوالسربالحبئبسئرصوتأعلىفكانتكلهااألجيالقرأتها

مـنبالحقينطقالذيالشيخوخةصوتيزكيهاالمسيحتالميذمنحيتلميذخرفمأمنالقديم
نظرةويسئمناالحـقبأصحابتعصـفكانتالتىاالمخرافاتوسطمنوبالصدقاآلالموسط

فينحفيةوكـانتأظهرتالتىالحياةءشركانكونحتىيدولمسةاألذنفيوكلمةللمسيحعين
األزلمنذاآلب

استعلنولكنأحديعرفهلمالذيالسرالمسيحسرأصحاببولسكالقديسيوحناالقديس
اإلنساننصيبجهةمناألزليةفياللهقلبفييدوركـانماسركلهالمكنوبفوقمنلهم

ءاألبناعلىووزعوهاكيلبالاألولونءاآلبامنهاأخذبركابسرالسمائيينبينودهوجومسنقبل

والقديسثقلهامنتقللأنالمختارينخطاياتستطعولنتفرغلنبركاتحدودبالواألحفاد

7191متىقإنجيلعلى2ا

01و527الالكحسيريخاكفييوساببوسبواسطةمذكرر22
75211الكنسيالتاريخلساييوسسبراسطةرمذص2
3253ة2الكنسيالتاريخليالكافولييهـةسماةلرحالالسبعيذكرساييوس42
فانونيةيسميهارتارةكأللوليكيةيسميهاتارةجيررمرلنلئا2ه
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المالئكةخبزالسماوىكالمنوأطعمونامنهااقتطعواوروىتجلياتفيبولمحاقصعيتقابليوحنا

أبدايشبعاليأكلهمن

المولودإنالمقولةصاحبيوحناوالقديسيخةيحياالمسيحإنالمقولةصاحبالرسولبولمى

طريقاإلنسالقتهديالمسيعبنورمشعةكلماتفيهاللهزرخألنأبدايخطنأنيمكنالاللهمن
المسيحعكـانإنألنـهرحلهبحجرتعثرلئألبالروحطائرايسيرهاأقدامباليسيرهااألبديةالحيأة
مديدااألرضعلىنعيسالسمائيينوبقوةءالسماءأبنأفنحناللهمنمولودينكناإنأوفينامجيا

األرضعلىالحياةونبيعأنفسنأنبيعأنمستعدوننحنءشيالمسيحمعفوقفالنهايةقصراأو
هذالنايكونلكىكلها

إنبالحريفكمفكرنايداعبهذاكانإنوخطئاللهمنمولودأنهويحقويصدقيؤمنتن
كيفبلبعدأخطئاليسالسـؤالفأصبحاألمروانتهىولدناوقداكيدهوحقاكان
المسراتهاوأحيااألرضمولودأكونأنأرضىأووشهواتهالجسدءإلرضاأعيش

إننأفقالفصيحاتفسيرافوقمنمولودونإننـاالمسيحقـولفسئريوحناالقديسوكأن
فقـالءالسماووالدةاألرضوالدةبإنواضحامانعافاصالحداجعلوالمسيحاللهمنمولودون

يوحنااعتبارقفيفالجسدجسدهووالجسداألرضمنوالمولودروحهوالروحمنالمولودإن

ولكنفيناالحـقوليسنكـذبنخطئلمإنناقلنافإنالجسدالبسوننحنوطالماللخطيةمعرض

وزرعاللهمنمولودألنهيخطنأناللهابنعلىفيستحيلللهأرالداوصرنافوقمنولدناقدألننا
ااظاجااعترإنأفااللتبـاسهذاليوضئحيوحناقاعادلذلكاألبديةالحياةبذرةأيفيهللها

منالوالدةفوقالروحمنالوالدةوينصرالجسدعلىالروحيغلبوهنأتكنلموكأنهالناتغفر

وأبطلناالجسدعارمحونااللهأوالدوصرنـاالروحمنولدنـاإنوكأنناسالبيتهاويلغىالجسد
ألناألبديـةالحياةهوهوأعطاناالذيودمهدمهوشفكوضلبالمسيحؤيذلهذابالروحالخطية

للنالعيغفروتجديفخطبةكلالمسيحقولفيناكالمسيحأخذناأنبعدلذلكاالدمفيالروح

وإنتخطثوااللكـيهذاإليكماكتبأوالدييايوحناالقديسقولوصخع2113مت

بـلفقطلخطاياناليسلخطاياتاكفار4وهوالبارالمسيحيسوعاآلبعندشفيغفلناأحدأخطأ
2او3ايوايضالمالعاكللخطأيا

ألنئخطئأنيستطبعالاللهمـنالمولودأنوهوخطرريوحناققولفييزالالولكن
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يرمهنايوحناالقديسللخطبةقابلةغيرفيهالتياألبديةالحياةبذرةألناأوفيهالذياللهزرع
ابنفوقابـناللهمـنالمولودالجديداالنسانالمسيحبقيامةنلناهاالتىالجديدةالخليقةحول
مـنالروحمنالمولودويبقىالمسيحكفارةئالشيهابالخطيةفاالعترافبالجسدأخطأنافإنءالسما
بالخطيةكماهوالله

هتاغفرانوالبالخطيةاعزافيكـونوالاإلنسـانوتتمفكالخطيةتقوىأنالخوفولكن

ءشيفيللروحئحسبوالهوجسدالجسدمنالمولوداإلنسانيبقى

فيواشتركبالمسيحأمنهوإنللناستغفروتجديفخطيةكلأنعلىبشآةالمسيحكدلذلك
عنداللهمنفالمولوداالبلـدىشفيعالهالمسيحوصاروالصلحالغفرانحقونالوالدمالجسد

وصارالطريقمنالجسدفنخىالدائمةالكليةالمسيحشفاعةعليحصلقدإنسانهويوحناق
فـوقإلىويطرالـترابالجسديستودعوبالنهايةلمجطئالروحاالروحمنمولودااإلنسان
ؤتدهمنليحتضن

المسيحفيحياتهأعماقومنالجديدةخلقتهأعماقمنيوحناقإنالسعيدللقارئنقولثئم
هـوبلتعليماهذاليسيخطئالاللهمنللولودإنالرهيبالسربهذانطقفيهالذيالمسيحوقوة

الذيالحياةخـبزوأعطاناودمهلحمهمنالمسبحاقتطعهالذيالسراالخرلمالعاسرالنجديدسر
فيمـنبلغمامإنسانأليويستحيلتعليماهوليسداأبيموتوالئخطئالمنهيأكلتن

هوهـوالرهيبالقيامةسرموهوبمعطىسرانهيعرفهأنحتىوالالسرهذايبلخأنتقوى

والتبنيوالحريةالعتقونالالغراماتودفعالديـونسذدأنبعداألمواتمنالقائمالجسدحال

االبمغىفنحنشركمناأتاالحقوقوةصراحةبكليوحناققالاألساسهذاعلىلإلنسان
كماواحداالجميعاليكوناألضرةصالتهفييسوعالربتمئاهماوتمالمسيحيسوعابنهومع
يو9أرسلتأنكلمالعاليؤمـنفيناواحداأيضاهمليكونوافيكوأناليئاآلبأيهاأنتأنك
أيضالكميكونلكيليقولالعاليةالسماويةبضرتهجرأةبكليوحناامتاقلذللث7112

4و13يو1كامألفرحكمويكونمعناشركة

المعارفتءفجاالروحءبإمالإنجيلهيوحناقكتبكيفالسعيدارئالقأيهامعىانظرثتم
واحدانكونأن3منهايقتربأويعيهاأويتصؤرهاأنيستطيعذاقنخطيرةرهيبةعاليةالالهوتية

ألنيصمتاإلنسصانويجعلالفكرويعطلالعقليفقدأمر71يوفيءجاكماواالبناالبمع



71سالةالرقدمة

نضويقولاألولىرسالقهفينفسهيوحناالقديسءخـيثمالتفكرملكاتمنأعلىالكالم
المسيحيسوصاابنهومعاالبمعفهينحنشركتناأفايتعجباإلنسانتجعلبصورةالكالم

هناولكنأدركناهافماالهوتياعنهاتكلمالتيالوحدةيوحناديسالقبلغوبالخإرةعملياهكذا
اآلبعندكانالذيالمتجسدالكلمةاألبديةالحياةولمسوسمعرأىتنخبرةالخبرةمستوىعلى

جسدتيحقيقيااكـألكلهوبلوندركهونسـمعهنراهفقطليسىلكيبالتجسثدلضاوأظهر
مستوىعلىوفائقةعاليةروحيةشركةلنالتصبح655يوحقمشرلبودميحقمأكل

هـيوهذهالشركةهيوهذهودمهجسدهومنبنفسهاعـملهيكوناأنهوأرادفكمافيهالوحدة
ةحدالو

فهييوحناكتبهاقالتيالرسالةاتاالمسيحروحمنإمالغكانيوحناقكفبهالذكباإلنجيل

سرياأخـذاالمسيحفأخذكيانهوكلووعيهوقلبهفكرهمألفغاالعامألواعياإدراكاالسرإدراكه
هذهلنايكنبأنأعطيالمسيحسرومنيوحنافيحماالمسيحفصارليوحناكانماكلغيرفغاأل

الكليمألالذيءالملالكنيسةخزانةليستودعهاالرسالة

روحانيةالحالميذأقوىخبرةفهيمسفمتقليدأقوىئحسبالكنسياالعتبارفيالرسالةوهذه
تقليدوهووالخـراتءوالسـهدابالقديسينالحافلالكنيسةحقلفيسنةمائةبلغأنبعدئسلمها

إنجيليةضرةفالرسالةكتبالذيبعينههواإلنجيلكتبوالذيحيةإنجيليةنصوصعلىقائم

قمةعنمعمرااالببهايخـاطبكـانالتىالمسـيحأقوالعلىعمليوتطيقرأيناكماخالصة
حيةصورةتعطيناأفهـاكمافدائهأجلمنقادماكانالذياإلنسانجهةمناآلبمنمطالبه

معاإلنجيلصوتفيهايرنالتالميذبأحدئقادةالثانيالقرنبزوغحتىالكنيسةلحالمفرحة

يوحنافويحاربالنورمسرةتعرقلأنتحاولالظمةولكنالمسيحنوريقودهاالرسوليةصوت

واضعاالمسيحلعدوهوومنللمسيحهوقنبينليفرقبالكلمةيقطعالمحبةوسيفالربحروب
اللهأوالدفيغلبأصولهامنالعداوةليجتثالمحككحجرالمحبة

وتفاصيلهاالرسالةمعالم

والنقالقبالمجادلةيئصفانقسمينتمييزبسهولةيمكنوخأتمتهاالرسالةمقذمةاستثنيناإذا

28172األولالقسم

14الثانيالقسم

2آاألولىيوحالةرط



1

األولامه

وكمـااألخـرةالسـاعةهـىاألوالدأيها

اآلنصارقـديأتىالمسيحضـذأنحمعتم

أنهانعلمهنـاجمنكثرونللمسيحأضداد
لملكنهـمخرجـوامنـااألخيرةالسـاعة

معنالبقوامتـاكانوالوألنهممئايكونوا
وأقـامئاجميعهمليسواأنهمليظقروالكن
كـلوتعلمونالقدوسمنمسحةفلكمأنتم

تعلمونلستمألنكمإليكـمتبالمءشى

كذلبكلوأنتعلمونهألنكـميلالحق

الذيإألالكـذابهوتنالحهتمنليس

ضدهوهذاالمسيحهـويسوعأنينكر

تنكـلواالبناآللبئينكـرالذيالمسيح

يعـزفومنأيضاباآللهليساالبنينكر

سمعتمـوهفماأنتمأئاأيضااالبفلهباالبن
مافيكمثبتإنفيكمإذافليثبتءالبدمن

فيتثبتـونأيضافأنتمءالبدينسمعتموه
الـذيالوعـدهـووهذاااللبوفياالبن

اليكـمكتبتـااألبديـةالحيـاةبههووعدنا

فالمسـحةأنتمواتايضلونكمالذينعنهذا

حاجـةوالفيكـمثابتةمنهأخذتموهـاالئ
تعفمكهكمـابلأحديعئمكمأنإلىبكم
حـقوهىءشىكلعنعينهاالمسحةهذه

فيهتثبضونكماكذباوليست

يوحنماللقديساألولىالرسالة

أك01

بـلروحكـلتصدقواالاألحبـاغأيها

انبياغألناللهينهىهلاألرواحامتحنوا
بهـذاالعـألمإلىخرجواقدكشرينكذبة

بيسوعيعترفروحكلاللهروحتعرفون

لهاليـنالجسـدفهـوفيءجـاقدأنهالمسيح
قدأنهالمسـيحبيسوعيعترفالروحوكل

هـووهذااللهمنفليـسالجسدفيءجا

واآلنيأتىأنهسمعممالذيالمسيحضألروح

وقداألوالدأيهااللهمنأنتملمالعافيهو

فيالذيجمنأعظمفيكمالذيألنغلبتموهم

لمالعا

منوخاصةالرسالةمـناألوسطءالجزعلىيسوداورحبةمجالأكاهوالبحثأمامناينروالذي

يهتمالرسالةيختمالذيءوالجزوالطاعةبالبراحمتريهتماألولءالجزبينما12ت3114
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بقلبالمختصتينالفكرتينأنيالحـظوالقارئمزافقامعايأتيهذاكلأنولووالثقةباإليمان
نتكررانالرسالة

الرسالةءبدمنذيأتيوهذاالبرإلىتحتاجاللهمعالحقيقيةالشركة1
وجهفيالثقةأساسولهملمالعافوقنصرتهمجهةمنمتكرراتاكيداأعطواقدلؤمنوناب

الدتانللها

كاآلتىللشصرحالرسالةتقسيمويمكن

41ااالرسالةبدايةا

ا527افيهوالمتخبطونوالظالمفيهوالسائرونالنورئةامعأخالقيأالشركةانجممار2
1501واختبارهااللةمعالشركةأ
316والطاعةاللهصعرفةب

2711الحقيقيوالنورالمحبةج

22171لمالعامحبةءإزااآلبلمحبةءواآلبالألوالدالحثد

28172لكذبواالحقاإليمانمنكوو3

28132األخيرةوالساعةللمسيحالضد1

24272اإليمانفيالثبوتب

28232والموتةابللشريروالذيناقةأوالد4

28233للمسيحالثانيءوالمجياللهأوالدأ
341الشيطانوأوالداللهأوالدب

31181اإليمانفيوالحبوالحياةلمالعافيوالموتالبغضةج

42ا39لقافياللهأمامالثقةد

6أ4الثهوروحالكاذبةاألرواح5
413الجسدفيآتياالمسيحإنكارأ
446اللهأوالدنصرةب

47521الروحشهودوثقتنااللةعبة6
4721البعضلبعضناومحبتنااللهمحبة1



يوحشاللقديمىاألولىلرعمالة

43181ثقتناأساسب

49155ووصاياهاللهأوالدج
621هالروحشهادةد

53112األبديةةوابالحقيقيبالتةبالتمسئكوتوصيةختاميةتأكيداتالحاتمة7

وأسلوبهاالةالرمتركيب

العبرانيينإلىالرسالةالرسالةهذهتشبهوهكذاللرسالةالمعتادةالبادتةاألولىالرسالةخملال
وتلميـذرسـولكاتبهاوأنخاصةالرسالةسماتتحملفإنهاالعبرانيينإلىالرسالةبعكسولكن

مالمحألـةتوجـدوالرسـالةتكونأنأحقيةتعطيهالهميكمبالذينومخاطبةالرسالةوتركيب

اليهـميكنبتنأمامـهيتصؤرالكـاتمبأنولـوإليهمائمرشلحتىوالالكاتبهومنتوضح
اأناوتكـرارا2هذاإليكـمكتبأوالديياقولهوتكراروسلطانبحرارةوحالهم

والحـث2916344المذكورةالظروفأفاللتواصـلالشخصيةالصفةتعطيأنتمو

فيالحادثبالموقفالكـاتباهتمـامتوضـحفإنها71و02561و371للمؤمنـينالموتجه

األيامتلكفييدورماوخاصةككلالمسيحيةبالحياةمنشحـغلففكرهمعتنةلمنطقةالكنائس

ونلعثيقولكماأورعويةرسالةهـيوستكوتالعالميقولكماحـالأيعلىفالرسالة

جماعاتلعدةمرسلةمحذرةمقالـةادود440العالميقولكماأودينيةرسالةز4هأثس

بصالتيوحناالقديسإليهبميمتالمنطقةهذهفيمسيحية

الوقعشديدةالمقألمةبعدالتعبيراتفيوالبساطةبالوضوحمتممزفهوالرسالةأسلوبأتا
الربـطمنطكنماباقللحقيقةمضافةوحقيقةلعبارةمضافةعبارةفتجدالرابعاإلنجيلمثلولكن

برويةببعضهـامربوطةالمواضيعوتتابعالفكرحركةكذلكاآلخرعلىالواحدليعتمداالتصالأو
أسلوبوهوالعبادةصمتمفيقارئلكلمنالسببأسلوبالوعظمننوعفهناشخصيةعميقة

وأسئلةبالكذبوالحـقبالشرالرمقارناالشخصيبالتعبريتسمولكنالكاتبلسينسبمنا
حمـةولـهالوعـظرنةلهولكنجزئياواضحللتوازيالكاتبواستخدامبالغيأدبيأسلوبذات

الشمخصيةالكاتجا

للفكرالمنمهاألسلوبباستخدامالكالمإلىالسامعنظربلفتاإلنجيلعنتمتازوالرسالة

15البئةظلمةفيهوليسنوراللهإنبهونخبركممنهحمعناهالذيالخرهووهذا
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342فينايثبتأنهنعرفوبهذافيهوهوفيهيثبتوصاياهيحفظوتن

كفأرةابنهوأرسلأحبناهوأنهبلللهاأحببنانحـنأنناليسالمحبةهيهذافي
401لخطايانا

نفسهمعالحواريشصبهمماالكالميوضحأنمجاولوهكذا

سلبيةصيغةربإمجابيةحقيقةباستخدامرسالتهفييوحناويمتازق

منليسكذبكلوأنتعلمونـهألنكمبالحقتعلمونلستمألنكمإليكمسنبلم
212المحة

فيالبالغيةاألشكالنحتلـففيالشرطيةالجملاستخدامجهةمنيوحنافأسلوبأناكما

ةمثلاإلنجيلفيموجودغيروهذاواصحرسالته

يسوعاآلبعندشفيغفلناأحدأخطأوإنتخطئوااللكيهذاإليكماكتبأوالدييا
1مالبارالمسعح

392منهمولودالبريصنعمنكلأنفاعلمواهوبارأئهعلمتمإن
302ءشىكلويعلمقلوبنامنأعظمفاللهقلوبناالمتناإنألنه
بهاشتهذقـدالتىاللهشهادةهيهذهألنأعظماللهفشهادةالناسشهادةنقبلكئاإن
59ابنهعن

أنتمنعلمنحـنهكـذاوالمشروحةالمعروفةالعامـةءااألشذكريسـتخدمفإنهكذلك
ءالبدمنذسمعتموهالذيسمعتمكماعلمتهإنتعلمون

المعلومةيعطيفهوالكـالمفيوالبالغةالشكلهويوحناقأسلوبإلماكثريشدناوالذيميا
مضيئةرؤيويةانطالقةتوضحيقذمهاالتىالمقدمةفإنكذلكويضخمهمنهااحزخيأخذثئمكاملة
فييوحنافالقديمملذلكمذهلةبسيطةهنتةوكلماتبأسلوبللكتابةوتخضعهمسكاالحقنمسك
النماذجبعضوإليكالخاصةبتركيباتهيتيقزاألولىالرسالة

ب293منهمولودالبريصنعقنكلأن

34أيضاالتعذييفعلالخطبةيفعلمنكل

أ36الئخطىفيهيثبتمنكل

ب36فهعرواليبصرهلميخطئمنكل



يوحناللفديساألولىالرسالة2

37بارفهوالبريفعتن

أ38إبليعمنفهوالخطيةيفعلمن

أ39فيهيثبتازرعهألنخطيةيفعلالاللهمنمولودهومنكل
ب0301اللهمنفليسالبراليفعلقنكل

351نفعميقاتلفهوأخاهيبغضمنكل

فنمعمشتبكةببساطةيوحناكرقفيمدهعثتوازنلنأينكشفاألسلوباهنوبدراسة

التفكرفيوعمهقرفيع

وعمقاعجبايزيدهآخرأسلوباألسلوبهذايعترضكذلك
024فيهالحقوليسكاذلبفهـووصاياهيحفظالوهوعرفتهقدقالمن

أ025اللهمحبةتكضلتقدهذافيفحقاكلمتهحعطمنواقا

29الطميمافياالنالىفهوأخارويبغضوهوالنورفيانهقالقن

201عثرفيهوليسالنورفييثبتأخاهمجبمن

أعمتالطمةألنيمضىأينيعلمواليسلكالطموفيالطميمافيفهوأخاهيبغضمنوافا
311عينيه

المعرفـةلتظهرمنممئـقةجلفيالمتعارضمعالمتساوييضعكيفيوضحيوحناقأسلوبهنا

هـذابدأوقدبليغانسـجامفيالمتساويمعالمتعارضـعيجمموزونشعريبيانفهناواضحة
البتةظلمةفيهوليسنوراللهأنالقولءبدمنالسلساألسلوب

الشمبهيةأيالدوسـيتيةاألفكارومقاومةجحدهيالرسالةعليهائقوماقاالدعائمأهمومن

الهرطوقيةالمنظوماتهذهإنإيرينيئوسقعنهـميقولحيثأيامهفيجذازادتقدكانـاإذ

ثـتمانضمامختلفينشـخصإنمـنمكوناكـانإنـهقائلةقوتهابكلالربئقسمكانتالتجديعية
كمافيهايبشركـانالـتىمنطقتهوفييوحناالقديسزمـنفيسـادتالهرطقةهذه63افترقا

منقسمةغيرالكنيسةيحفظلكىرسالتهفييوحناجاهدقلهذاأيامهفيالغنوسيةأيضااتشرت
وضعهاثاويضعهاالكنيسةوحدةبزماموليمسكالبدعهذهمقاومةفيالرسرليثقلهبكلوألقى

وقيامتهوموتهوصلبهالمسيحلحياةبالنسبةالصحيح

1ة311الهرطقاتضد62
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مستوحاعلىحياتهمنلحظةأخرحتىالرسوليالمسيحياإلنجييالتقليدمجفظأناستطاعوقد
المسيحمنائمسقدالصحيحالمسيحيوالسلوكاإليمان

والعقيدةوالقصدالغاية

المسيحمنالمسلماإلنجيليالرسـولياإليمانوحدانيةلحفظتجاهداألولىيوحناالقديسرسالة
منكتبتالتىالكضيسةداخلأيامهافيسـائدةكانتالتىبالحالةمحكومةكانتولكنهارأسا
قواجـهوقدنفسهالمؤلـفبواسطةكتبالذيالرابعاإلنجينظربوجهةاحتفاظهامعأجلها
قأجـهكمـاوعقيـدةايمامـنعليهانطوتوماأخالقيأتهامنظورمنالمسيحيةالحياةيوحنا

النهايةإلىالبدايةمـننجدلذلكفوالعاالكنيسـةبينحادثاكانالذيالشديدااللقساميوحنا

اإليمانعلىتطغيابتدأتالتىالهرطوقيـةاتءاالدعامقابلفىالحقيقياللهليقذممهتماالقديس
ءيضـيحقيقىكنوروضعهالحقيقياللههوقنكانالرسوليوحناوضعهمأأساسوأولالحق

فوضعالسلوكيالحياتىالوضـعالماتدزجتمه1البتةظلمةفيهوليسنورلله1الظلمة
هووالله251اآلبمحبـةفيـهفليستلمالعـاأحـدأحـبإنالمحبةأنهعلىالحقيقىللةا

صمإلياكتـبلمالحقمعرفةإلىينتقلثـمالحـقوبعرفاللهيعرفلمجوالذيبالحقالمعرفة
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بفاتنأإلىسيديا

تمضىشأيسالئمنكمأحدوليس

3143األبدإلىفيبقى

عنأحـديشـهدأنمحماجايكنلمآلنه

االنسانفيكانماعلمألنهاإلنسان

ولسعتءشـىبكلعالمألخهنعلمآلن1

أحديسألكأنتحتاج

أنفسهمليطهرواالفصحقبلهه11

يؤكاالوالذييدانالبهيؤمنالذيما381

اللهأبنبأسميؤمنلمألنهديـنتجد
الوحهد

واضحـةبينهمـافالصلةاإلنجيلفيمسمـتخدمة
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يمندولكنالمكتوبـةاآلياتعلىيقتصرالالتشابهأوالتساويأننرىالسابقالجدولمنولكن

أماتتغترقـدالكلمـاتولكـنمتسـاويةوهناكهناالفكرةنجدحيثالعامةوالصورةالنمطإلى

فواحدوالحقوالغايةوالقصدالمعنى

ذللثمناكثرواإلنجيلالرسالةبـينوالتساويالتضاهيتسجيلفياالستمرارلحكنوكان

واحدوفكروقلبفممنواإلنجيلالرسالةأنالمقنعاتمتلأعطيناولكننا

بلالنورهويكنلمبللمربصيغةالجملبينالوصلاستخدامفيالتساوييالحظكما

31ايواللهمنبلجسدمشيئةمنوالدممـنليس8ايـوللنورليشهد

أيضـالمالعاكللخطايابلفؤحدلخطاياناليسلخطاياناكفارةوهوالرسالةفيلذلكوالمساوي
تباعلم261العـالممنبـلاالبمنليسالجسدشهوةالعالمفيماكل23

فيالسليممـعياتياإلمجابيكذلك212تعلمونهألنكمبلالحقتعلمونلستمألنكـمإليكم
ءشيكـلاإلنجيلأسلوبفينجدههذاه1البتةظلمةفيهوليسنورلله1الرسولفكر

3ايومماكانءشييالكنلمرهوبغكانبه

للجملةكمدخلهذهأوهذاشاإلشارةاسماستعمالكثرةيالحظكذلك

اإلنجيلالرسالة

5

21ا

5

4

2

ه2

4

ا

9

9

3

6و

بعضكـمتحبـواأنيـنيوهيهذه131هلمالعـاتغلـباستيالغلبةهـىههذ

بعحناامماننا

يباللتؤمنواأنالكهءكمـلهوهذا693منحمعتموهيالنهالحـبرهوهذااألن

أرسلههوبعضايعضنايحبأنالبده

ءجاقدالنورإنالدينونةهىوهده391اللهفشـهادةالنأمماشـهادةنقبلكنارإن

أظلمةالناممهوأحبلمالعاإلىللهاشهادةهىهذهألنءأعظم

تعلمودطلستمإفكمعجباهذايخاإن903دقـاللهأنفينأاللهمحبةالرتاظدهذأ

عيتئفتحوقدهوأكمنالوحيدابنهأرسل

إنتالميـذيأنكـمالجميعيرفبهذأ3153حفطأإنعرفضاهقدأننانعرفوبهذا

لبعفيعضاحبلكـمكانوصاياه
واحدإنالقوليصدقهذاالألنه473ثـابتإنهلظمنفيهأظنعرفبهذأ



3

لةلرساا

هكـذاذاكسلككماأنهينبغـيفيه

أيضاهويسللث

18هلنايكـونأنفيناالمحبةتكفلتبهذا71

ناالديومفيئقة

61هإناللةأوالدنحـبأننانعرفبهذا2

وصحاياهوحفطااللهأحببنا

8173ينقـضلكىاللهابنأظهراهذألجل38

إبليسأعمال

ابوحنللفديساألولىالرسالة

يلال

يحصدوأخرنىرع

كثـيربثمرتأتواأنطأيتمجدبهذا

تالميذيفضكونوا

يسوعيطردوناليهودكانلهذا

سبتيخاهذاعملألنه

إليأتيتقدولهذاأناولدتقدلهذأ

لمالعا

أخـرىوكلماتالروحلمالعاخاصرنينذاتكلماتنجدواإلنجيلالرسالةالنصئينكالوفي
ألكاثلهألةكنفسوقاتلالباراكليتمثلرالمقلالكنابفيأخرىرسالةأيفيتوجدال

معامشتركةالالهوتيةوالمبادئاألفكارأننجدكذلل

ألتةابنتجشدفي1

اللهجمنفهوالجسدفيءجاقدأنهالمسيحبيسوعيعترفروعكل421ايو
ءامملواآللتمـغلوحيدكصـامجدامجدهورأينابينناوحلجسداصاروالكلمة141ور

وحفائعمة

منهتنبعالخطالحياة2

ابنهفيهيالحياةوهذهأبديةحياةأعطانااللهأنالشمهادةهيوهذه511ايو
الناسنوركانتوالحياةالحياةكانتفيه14يو

واحدوالمسيحهىأنهاةابوتوصف3

أظهرتالحياةفإنالحياكلمةجهةين3اوايو1

فيحياةلهتكونأنايضااالبنأعطىكذلكذاتهفيحياةلهاآلبأنكماآلنه562يـو
ذاته

المسيحفيأواللةفيالثبوت4

يـنسمعتموهمافيكمثبتإنفيكـمإذافليثمتءالبدمنسمعتموهفماأنتمأما242ايو
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اآلبإوفياالبنفيتثبتونأيضافانتمءالبد
فيهوأناثأيضبتدميويشربجسدييأكلتن6ه3يو

فيناتثبتالتياللةكاصة
أيهاإليكـمكتبتءالبدمـنالذيعرفتمقدألنكمءاآلباأيهاإليكمكشهإ341ايوأ

الشريرغلبتموقدفيكمثابتةاللهوكلمةءأقوباألنكماألحداث

ثابتةكلمتهلكـموليصتقـطهيئتهأبصـرئمرالوتهتسمعوالم83و573يوأ

فيكم

االبنالرلعالأظهوتاللهمحبة

بهنحيالكيلمالعاإلىالوحيداينهأرسلقدللهاأنفيناللهامحبةأظهرتبهذا39يو
يؤمنتـنكليهلكاللكيالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهاجاهكذاألنه361يو

األبديةالحياةلهنكونبلبه

اإلخوةبمحيةاألمراللهأعطىلذلكونتيجة

كمـابعضابعضناونحبأالمسيحيسوعابنهباسمنؤمنأنوصيتههىوهذه332يو1
وصيةأعطانا

أنتـمتحبونأناأحببتكمكمابعضابعضكـمتحبواأنأعطبكمأناجديدةوصية3143يو
بعضابعضكمأيضا

اللةأوالدهمالمؤمنون

الوالدئحبأتـنوكلاللهمـنؤيذفقدالمسيحهويسوغأنيؤمنتنكلا5يو1
أيضامنهالمولوديحـت

باسمهالمؤمنينأيللهاأوالديصـيرواأنسلطانافأعطاهمقبلوهالذينكلوأتا31او3ايو
اللهمنبلرجلمشيئةمنوالجسدمشيئةمنوالدممنليسؤلدواشالذ

الشهادةعلىثقعالعظمىاألهمية

والدمءبالمابلفقطءبالمـاالالمسيحيسوعودمءمماأتىالذيهوهذا56يو1

الحقهوالروألنيشهدالذيهووالرو

اآلبأعطانيالـتىاألعمالألنيوحنامنأعظمشهادةفلىأنـاوأما73و563يو

أرسـلنيقداآلبأنليتصحهدهىأعصلهاأناالتىبعينهااألعمالهذهألكملها

هيئنهأبصرتموالقطصوتهتسمعوالملييشهدأرسلنيالذينفسهواالب

3ماألولىايوحرسالة



يوحناللقديساألولىالرسالة3ح

وجةالمزفىبالتالمعظ01

اللهمننكـونأنلموالعااآلبوالكذبالحقوالموتالحياةوالظلمةالنور
نعرفالأونعـرفإبليسوأوالداللهأوالدوالشيطاناللهلمالعامنوليس

لنـاليسايكودوأنحيـاةلناتكـونأنقـطنرهلمأورأيناهنكونأنللها
اإلنجيلوفىالرسالةفيمترادفةتءجاكلهاهذهحياة

ولكـنالشـرحفيذلكوسيأتيواإلنجيلالرسالةبينالمتشابهاتهذهفينمتدأنالسهلومن
وأكيرالرسالةكـلنكتبفسـوفواإلنجيلالرسالةفيومتساويكائنهوماكلهنانكتبأن

الشـهادةهذهاإلنجيلفيموجـوداليسواحدفكريوجدالالرسالةكلفيألنهاإلنجيلمنءجز
إنسانيوجدالنه11العالمهـذاويقررأهولدة6هولتزمانالمدعوألمانىعالمراعيقذمها

زاالرابعواإلنجيلاألولىيوحنارسالةبينوالمتساويفالمتشابهالقولهذافييراجعنيأنيستطيع
72واحدقلممنوهمالوقاوإخيلاألعمالسفربينموجودهوطا

اإلتجيلفيكتبـهماينقلتجعلـهيوحنامثلقديسعطمرجلأمانةأنطكنهلنسألونحن

قعلىحئـمالذيهيرالكنيسةأحوالوتطوروالوسطوالزمنالظروفولكنالرسالةفيليكتبه
والواضحلإلخيلحتىينظرأندونولكنالمنيرعلىمناإلنجيلفيومحمبهسبقمايعيدأنيوحنا

األجيـالمدىعلىالكنيسةلمنفعةالقدعمىالروحمنغامرتأثرتحتيوحناقكتبهقداإلنجيلأن

عصرفيدخـلالذيللشعببإإليمانايليقماليقـدمالقدسالروحأزرهفقدالرسالةأفاكلها

فدالتىالخطورةإلىبالنظرةمربوطابالحادثووعيوحماسبغرةيتكلمأويكنبفكانالهرطقات
آخرمجالأيروحانيـةءوالمملوالكاملاإلنجيلكنبأنبعديوحفاقلدىيعدلمبالشعبأحدقت

جديدةولغةجديدبفكرولكنكنبهالذياإلنجيلمنالقدسبالروحوعيهفيرسخمااألمنهيتكلم
بهايكنبأويتكلمكانالتىالتلقائيةهـضحسالةالرفيالتكرارأنوواضحالجديدالوضعتناسا

فيهـايتالقىالتيالمبادئببعضشكألمدينينيوحناكتبهماقاللذانوالرسالةاإلنجيلكانوإن
فـالروحبولسأعطىالذيمنأخذاولكنبولسفمنأخذاليسفهذاالرسولبولسمعتماما
فبالرغميوحناوقبولسقبينيفرقواحداشيئاولكنواحدةوالطروفواحدوالحقواحد

وعينـهوعيهوسعةالروحيانطالقهمنهمالكلأنإألواحدالروحىءوالعطااإللهاممصدرأنمن

72ءأمكأألطولمعكءءأأ



53الرسالةقدمة

بطرسعنهعترإلهيـاروحيادفعالإلنجيلأنغروهناكهناالواحدةيةالالحقائقعلىمفتوحةال

كمااللهفـممنسماويةرسالةلتكميل112بط2بالروحامسوقاكاناالقديسيأنالرسول
علىويتركزالناسأحوالبتغتريتغيرالدافعهـواإللهامفكانالرسالةيخاآماموسىمعكأن

يقوليوحناقفكانمعئينزمنفيالقديملإليمانحدثاعوجاجوإصالحءأخطاعلىاإلجابة

مذكراالوساهـذافيعملهيتممأنيدسرسوليوواجـبثقيحملوعليهالرسالةفىيكتبأو
حتمـاالرسالةفيحاضرانوالمسيحفاإلنجيلاإلنجيلفيبهعلمأنوسبقعرفوهأناسبقداالشعب
بالموضوعالمتعفقةالهامـةالنقاطفيواإلنجيلالرسالةبينالتوافقءجاهنامنتموأنسبقمماتوعيةألنها
الرسالةفيمماتألوجودالهانجدفالاإلخيلفياألخرىاألمورباقياقافقطالرسالةحئمتهالذي

الوسالةعلىاإلنجيلأسبقية

مضأسبقكـانتالرسالةأنإثبـاتفيجهدهمقصارىالمدتقونالمشهورونءالعلمابذللقد

غيرالفكرهذاأنعلىأحدهـمعفقاألمرهذافيمطوألسهمأنفأضنكواأنبعدولكناإلنجيل
سـابقلهالشعبانعلىتعليمهفياالعتماداشدمعتمداكانرسالتهفييوحناالقديسألنمقبول
العقيدةبصحةالخاصةاإللهيةياألمورودرايةمعرفة

202يواءشىكلوتعلمونالقدوسمنمسحةفلكمأنتموأقا

212يو0001تعلمونهألنكمبلالحقتعلمونلستمألنكـمإليكمتبالم

242يو1فيكمإذافليئئثءالبدمنسمعتموهفماأنتمائا
بلأحايعئمكـمأنإلىبكمحاجةوالفيكمثابتةمنهأخذتموهاالتىفالمسحةأنتموأتا

عفمتكـمكماكذباوليستحـقوهىبمشيكـلعنعينهاالمسحةهذهتعلمكمكما
272يوافيهتثبنون

االنجيلتعليمهذاأليس31يو1اللهأوالدئدعىحتىاآللثأعطانامحببماأيةانظروا
أعطانـاكمابعضابعضناونحمتالمسيحيسوعابنـهباسـمنؤمنأنوصيتههيوهذه
عندمـنالمسيحأعطاناالتىهيأليستالوصيةهذهتءجاأينمن332يو1وصية
3اإلنجيلفياآلب

أحبنـااللهأننعلمأينمـن411ايو0هكذاأحيناقداللهكانإنءاألحباأيها

أيديهمبينالذياإلنجيلمنأليسهكدا

يعظأساسهوعلىالرابعاإلنجيلومنالرابعاإلنجيلعلىقائمةأخرهاإلماأولهامنالرسالةوكل
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باإلنجيلوعفمهأعطاهالذيالسابقالتعليممنواثقوهوشعبهيوحناف

الرلمالةغرض

أساساوهيالرسالةبهذهحتمالهراطقةقيامولكنللمحاحاةليستشكلهاحسبالرسالةإن
اوالدهيثئتلكيوتقليدهاالكنيسةوعقيـدةاالنجيلبحقيقةوتوعيةاالنحرافاتهذهضدللتعليم
أتـىالذييسوعهوأنهبالمسيحالحقيقيااليمانوفياإلنجيلفيوعلمهمسبقكماالحقفيالمؤمنين
ذلكبغرالقائلينلدحضبالجسد

ولكـنغلبواقدبأنهمأوالدهخاطبألنهاألكبرالخطريكوئونالالرسالةهذهفيفالهراطقة
الفلسـفيةاراألفكـمعالعصروذلكالمكانذلكفيالهراطقةتعاطفهوالمؤمنينددتحالذيالخطر
عندهمالمسيحيفاإليمانشبهاالكحقيقةوبصلبهالمسيحبيسوعالحقيقىاإليمانضدافتشرتالتى

تقليدهاعـنخرجتقدالديانةألنءالبدفيبناهأنسبقماءبنايعيدوهواألساسمنمزعزع
مجتملممـابـأممثرلمالعانحوسلوكياانحرافاالعقائدياالنحرافوأصبحالصحيحالرسوليالكنسى

لمالعابينوالكذبالحقبينيفرقأنقادرغرالعقائدياإليمانيالوعيوأصبحالمسيحيلحاناإل
اإليمانيوصاياوالتضحيـةالحيـاةمباهجءوراالتكالبوبينالصادقةاألخويةالمحبةبيناآلباللهو

الفارغللمجدالذاتنشاطمنتحدالتى

وااليمانوالمسيحللهالمؤمنونفيهاينحازالـتىالتقليديـةللمسيحيةاألولىاألصولفقدوالقد
مراتتسعالسابقفياستلموهالذيااليمانيالحسففقدواالتضحياتكانتمهماوالمحبةوالحق

والقريبللهومحبتهمملحاناوحقيقةالمسيحيلوضعهمالشمعبيوحناالقديسينمهالرسالةفي
السابقباممانهمغلبوهاالتىلمللعابغلبتهميذكرهـملذلكحقيقيينكمؤمنينوضعهموبرودة
التىبالمسححةويذكرهماألبديةوالحياةوالحببالحقووعيهماألولىوطهارتهمخطاياهموغفران
صادفتهماليئالمريضـةاتءاإليحاكلعلىوانتصاراتهممنهاتعلموهوماالقدسىيالروحأخذوها
يشددهمهوواآلنايمانهمصميمهىالقلـيالصادقوالحـببالحقالصحيحةالمعرفةوكانت
أنـههولمزماناالعالمأثبتولقدالخرافاتوتجذبهمالروحىالموتيداهمهملتالحياتهملتجديد

إلىكلـهالوعـظحؤلفقدوانحرافاتهاالغنوسيةاالتجاهاتضدأنهايوحناقتعليممنحوا
إألينطبقالالـذيالمسيحىغيروالسلوكالكاذبةوالتعاليماالنحرافاتهذهتدحضالتياإلمجابيات

ويعلمويذكـرويوغىيحثفهـووعقيدتهموتراثهموايمانهمخالصهمنسواالذينالمنحلينعلى
التقليدوحافظالرسوليالتحليممركـزطرازأعلىمنكسيأرثوذوكالهوتـىحقيقيكراع
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األبديةالحيـاةعلىةمثتتوعينهتعليمهفيالمسيحدأبكماالسلوكمعالعقيدةجمعوقدالمسيحى

ايعيضالقدمىوالروحواالبناآلبمعحقيقيـةشركةهـىيوحنـاعندقالمسيحيةوكانت

معـروفالرسالةمنيوحناقصدقوغايةالروحوحرارةواممانومودةوألفةحمبفىالميحيون
انالحياةفيالرسلوبقيةيوحناقمعاآلخرينلشركةدعوةنهاففيهاالكلماتأولمن

اآلياتبعـضيكرسيوحناقكانفإنلذلـكالقدسبالروحواالبناآلبفيوالثقةوالحب

ليكونوااللهدعاهمالذينأوالدهخالصويضمنالصحيحاإليمانيحفظفلكىوالمبتدعينللمقاومين
الرسالةلغركهالحقيقيالفهمهوهذاحقيقيينأوالدالهأوالدا

األولىيوحنارسالةأرسلتتمن
فيلهاستمعواالذينيوحناتالميذفمنلجماعةمرسلةأنهايتضحوصفاتهاالرسالةمحتوىمن

لإليماننحالفينقيامكلناسبةكناشعدةأوكنيسةفيإقايديهعلىوالخالصاإليماذوقبلواالسابق

هـذهلحفظمبذولجهدهىوالرسـالةاإليمانضدوبالتاليشخصياالمسيحضدبتعاليمومنادين
لقباالمسيحفيوسلوكهمومحبتهمالحارالقديداممانهمواعادةالصحيحاإليماندائرةفيالكنائس

الكثـرةالمتاعببولسمنهاقالقىوالتىالبدعأخأفسسعيطفيهىالكنائسهذهأنوواضجع
عنعنهارتدواآسيافيتنجميعإنلهيقـولتيموثاومماتلميذهإلىبعثأسفويكلوأخيرا

قألنالصحيحلإليمـاناجذبهموحاولالمرتدينءهؤالقابليوحناقحياةوفىوهكذابولس

لكـلالمسيحكوعدالمعاناةهـىوالمعاناةالرسولبولسبعدأفسسفيخدمالرسوليوحنا

يدتحتاإلفليـمهذافيالصغرىأسياوكـانتالصحيحواإليمانابالحقويتمسمكيمسكالذي

رسائلفيهـاأيوللمءالإأأ81كاسيودوروساسمهقديملعالمقديمةترجمةجدوتوالرومان

يشرحألغسطنوسمقـاالتعشروجـدتكذلكول4طأ30شلعنوانمرسلةالثالثةيوحنا

شلميع3هلملمءيمهءلىإهءءلم3هلىهكذاعنوانهاالرسالةهذهفيها

أوهذاتنبارتوسإلىمرسلةكانتولىايةيوحنارسالةإنيقولأيضاأوغسطينوسأنأي

قأنحتىالقديمةالمخطوطاتفيكثراتكرراالسمهذاأنمعيدريأحدالبارثوسهيما
اإلسكندريكليمندسوكذلكاالسمهذاذكرأثناسيوس

ولكـنأوالدييابكلمـةيخـاطبهمالذينأوإليهمالمرسـلعنإطالقاتفصحالوالرسالة
مشمىوهوالرومأنحكمتحتكانالذيالشرقيأفسسإلقليممرسلةالرسالةفإنالتقليدحسب

ورسائلهنفسهيوحناقإنجيلإليهيعرىالذيوهوألفسس
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الوسالةفيالكذبةوالمعلمونالمسيحوأضدادءاألعدا
الكذبـةالمعلمينمنتحذرالرسالةولكنبأنواعهمأوءاألعدامنمعبنبنوعتصرخالالرسالة

نـافاألجميعمنكثرونكذبةمعلمونظهرقدكانيوحنافيهاقيتكلمالتىالمدةهذهففي
والعلـمالمعرفـةأصحابوالضوسيونامنـماوليسوامعنااكانوااليهودالمسيحيونيوجدكانفقد

ولكنواألنتينوميانوالدوسيتيوننثوسوكيروفالنتينوسوساتورلينوسباسيليدسوأتباعالكاذب

يجعل232يو1أيضااالتلهليـساالبنينكرتنكلالرسالةفييوحناقتصريح
منكـيرنثوسأتباعيخرجاوهكنهلآلبالمسيحبنؤةتنكـرمسـيحيةفئةفيتنحصرالخصومة
ولكـنولاءع3رأزأل5أإيرينيثوسيقررهاقكماهيعقيدتهمكانتإنالموضوع

للمسـيحمضادةتعاليمولهميهودهمفقطباالبويؤمناالبنينكرالذيانايعتقدداالعالم
يسوعبأنيؤمنـونالالذينمنهىالرسالةفيضاللةكبرأنيرىأحءكلحولكليمنالعالمولكن
أاآلباليعلنءجاالذياللهالبنالسابقالوحودإنكارومعناهاالمسيحهو

المعلمينمجحـدفـالقديسفقطواحداكانالعدوأناأمكترينكانواهلالسؤاليظلولكن

التعاليمإنيقـولإذدا7العالمفاذعلىويردأكثرأملراحدالتعليمكانهلولكنالكذبة
كليمنالعالممعهويتفقواحدمصدرمنأصألهمالرسالةروحمجسبالكذبةوالمعفمإناالكاذبة
الئـانياألصحاحاتفياكـثرأولمصدرينمسيحيةأفكارايهاجماليوحنافالقديسءالعلصاوبقية
كلفربماأخرىلجماعةاألخالقىوالشحذوذمعينةمسيحيةجماعةمجحدهووالوالخامسوالرابع
جحدهيلزممتكاملمنهجلهاليسولكنواحدةجهةمنصادرةكانتحنايراهاقالتىءاألخطا

لإليمانالمخالفينمـنكثرةيوجلبأنهيوحـىيوحناالقديسيستخدمهالذيالتعبيرولكن

منـهظهرقـدللمسيحالضدظهـورمنينتظرونهكانواماوأنكثرونللمسيحأضدادالمسيحي
الكتـيرينالكذبةللمعلمينواحدقائدفكرةيساعدالوهذا281يوااأليامهذهفيونمحعكل

تـنكـلابـنالمسيحأنأنكرواالذينمنايكونوالمومناخرجواواضحةاألتباعفيوالكنرة
التعـاليمألناألرواحيخترواأناأوالدهيوغييوحناوالقديسأيضااالبلهليساالبنئنكر

روحفكـل1ة4يو1لمالعاإلىخرجواالكئرينالكذبةالمعلمينألنكثرةاإليمانعنالخارجة
يعمـلكانالذيمباشرةللمسيحالضدإلماإشارةهذهاللهمنليسفهوالمسيحبيسوعيعترفال
والذيواحدمقاومعلىويركزالخامساألصحاحفيالكاتبيعودولكنأتباعهفيآنثذلمالعافي

ومتعددكثروالباطلواحدالحقأنهويوحناقعليهيركز
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األولينءواآلباءللعلطالقاالفتباسات

وسنكلنفيايأولىيوحنارسالةمناالقضباسمواضـعوأمامـهاألباسمسنذكرلالختصار
ةواحدباقتباس

ه94ولىايةرسالتهالرومانىكليمندس
71فيبيأهلإلىمالتهربوليكارب

39361القيصريليوسابيوسالكنسىالتاريخفيبابيامما

01فصلخىالديدا

013الرسالةديوجنيتوسإلىالرسالة

ه361الهرطقاتضدسإيرينيتو

335166لم3هكايمءلمالمضفرقاتاإلسكندريكليمندس

الرسـالةاسضخدموقد3فصلالخـامسالكلنابيوحناإنجيـلشرحنوسأورمجا
كامألاستخداما

االولىيوحناالقديسبرسالةاحمفظتالتيتالمخطوط

ك15ح40ءأثاولفةاحكهمأهول4هول3أ01زأل6ول5273444الرايعالقرن

وله2س40صلمالسكلةالفىلهأث5مأه4ولثاقصأمالهوللماألالخاسىالقرن

ه3ح40صألفأءامةثههولولرأل3ك9021الرابعالقرن

حح4ص9مفىفهفعةه316434ث903الخاسىالضفا

هككهءء53الولهثهث4حأأكع322التاسعالقرنا

مهاكولولهثهألح25التاسعالقرن

مأهمولهحم16طأصص93التاسعالقرن

915وله3طرول88الماسعالقرفا

33ءثا7أأثأرك413التاسعالقرن

18مأول4هولفى3أأدأ8هول3000244لهحلهزع1614كا440193

أألهول04ث3زمأءاأل7817333

893حةأل43ءألفه03أز36هكل46العاشرالقرن

3711حالكهلهدا617عسرالحاديالقرفا
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القبطبةالزجماث

الصعيديةالقبطية

5ثهعولس3ءحءهكأحمء53أهثههلمأيعءوللثا3ع413يمعأيمأءثالماهمماللمأي

ءأءلميهأيأللمأزلمكءءحلملمع434أيم4ىءلممءهءءإ7الإهكهههأ4ع191أأ429

كاحنأط33أءءعإءحلىيمهكلهألمءعجعءإ43عكلهحلى11دحعكاأيمأكلءج

3ع3أكهأعصهوللماهةلمال273أح5ص9258250امأألفةول01991

البحيريةالقبطية

ثولهس73عحءأء3ئه3هيملمهاععل3ءءأ3عأيمثمأعهي

ءأ4لمعحلمهثمأعكاع4حالمء4ءولءيهمأ11ح4الأهكه3ه898143ا509

المبكروحديثهالزمانقديممنولىاال4يوحناالقديسالةرلمشرحثاريخ
دانيةاليوباللغةقديمةشروحات

بالالتينيكاسيودوروسترجمةفيفقطوموحوداإلسكندريكليمندسسرح

حعولسنشرهالذيحءولالسالسلوشرحثيوفيالكتسإيوكومنيوسشعروحات

مسوبيداأغسطينولعالالتينيةباللغةشروحاث

حديثةشووحات

هوثـر7381كالركىتوماللإلخليزيةوترجمه52816581باأللمانيلووكهبنجلوتستين

1681ايوالـد9581ايبرارد7581موريسدف8815981مايرمجموعةفي

7881ليالم4881بلومر3881وستكوت8781شرحأقيمروث9681هوبت

6591بلسـر8981كـارل6981جـلبو981هلوثـاردت9981يسفـاب

8191عثىوند191هسمثد8091مانلتزهو7591بومجارتن

للوسالةالالهوتيالفكر

المسيحيسوعوالبنـهاآلبللهالعميقالروحيإدراكهتوضحالرسالةفييوحناالقديسعقيدة
فقطويعرفعرفواآلبالنوروهوالمحبةهوللهايرىفهوخارقةرؤيويةبنظرةالتجمممدوبعدقبل

يقذمـهأنهولواإلنسانخـالحمافيالسببوهياألصلهىاآلبومحبةالمسيحيسرعاالبنبواسطة

والنورالحياةإلىوالخطةالظلمةمنويفتقدهاالنسانليخلصابنهأرسلأنهإالوعأدلحقكقاقي
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كحيـاةاالبعندنحفياكانالذيالكلمةوهوالتجعمتدصاحباللهكابنيسوعالمسيحويقدم
قويقألمهوملموساومنطوراومسموعامعروفابالتجسدفصارمنظورةوغرومعروفةررغأبدية

تضفيفوحياتهحبهأعماقمننابعةووصاياهوالحبةلألخالقللمؤمنينواحدكنموذجيوحنا

لمالعاخطاياأجلمـنالكفارةذبيحةكانوموتهاألبديةالحياةوتهبهالمجانيالحباإلنسانعلى
أنهكيففيناالخالصيعملهيستعلنوحيمئذالربواستعالنظهورينتظراآلخرويةوبالنظرةكله

الشركةسروهناللمصيلكالمثيلمثلهنحنونظهرهوكماسنراهحينئذءشىكلفيذاتهوهبنا

نورفيونورحياةفيحياةكضركةبهيؤمنتنلكلويقدمهأاآلنيعيشهاالتي

مضيئـأيكونيسوعوالرباآلبلشركةالمدعوالمسيحيعلىالمفروضالسلوكأنيرىلذلئـه
أييحتملالالنورألنكذبشبهفيهوليسوالحياةالحقطريقاسمهواحدطريقوهوالرببنور

الذيالطمـةإبليسالعدويتدخلهناومنوالموتللظلمةأووالحياةللنورانحيازإقافهوظلمة

فالالحقعنعيناهوتنعميالظلمةفييسيريتبعهمنوالذيللمسيحالمعاكسالطمةإلىيدعو

اللهابنيدعىفهوالنورفيالسائرائاالظلمةوطريقللظلمةداعيةفيصبحإبليممىويتبناهبليدركه
تدركهمالاللهأوالدهكذابالنورالظلمةتختلطأنيمكنالوكمااللهمنمولودأنهعلىويدل
اللهصفتاهماوالمحبةوالنورالطالميدركهوالنورهواللهمنالمولودألنيخطئونالأيالظلمة

فهوأخـاهابغضفمنمعايلفهمايالذالكفنهووالموتالبغضةأصافالطلمةوالعظمىاألولى
لذلكاألبديةالحياةولهاللهنهـومولودنورأنهأثبتأخاهأحـاوقنكائنالموتوالالطلمةفي

منخروجـاوبالتاليوالنورالحياةإلىوالظلمةالموتمنيؤدئيطريقااإلخوةمحبةعمليةأصبحت

والخطيةلذيذلمالداألنلمالعـاغلبةإلىيحتاجولكـنطريقاأرخصهومااألبدإلىالدينونةلمعا
والذياللهيعاينيهنوراعيناهأصبحتالذيإالعنهاويتعفاللذةيبغضالذيذاوضنلذيذة

والذيالهاويةمجبـالوتجذبهالقلبتسحرالتىالحيةرقيةمنلرقييسمعاللكيمسامعهمصد

بهاويحيافيدركهاالكلمةيسمعبهالذياإللهيللحققلبهأذنيفتح

والحقالحقبالسلوكمربوطةالحقةفألعقيدةبالسلوكمربوطةيوحناعندقاإليمانيةوالعقيدة
قأنحتىكاذبةوعقائدلمبادئكذبةمعلمونظهرقدأنهوالواضححالبأيالكذبيقبلال

والالكالميمتحنواأنأوالدهفترخىالظلمةمعلموومعهءجاقدللمسيحالضدأناعتقدقديوحنا

لنعرفبصرةوأعطانابالجسدأتىوأنهاللهابنهوالمسيحيسوعبأنيقولالالذياإليمانيقبلوا
والتقوىللحياةماكلالقدسبالروحتعلمناومسحتهالحق





الودمعالةرحث





ولىاةأصحأحة



الرسالةبداية

4أ11

ولضشتهشاقذناةائذيبغئوينازآئناةائذيسمعناةائذيءائتذجمنكانائذيا1
ائحياةكيمةجقةمنأيإلينا

ى5أكاالآل5اليلسمنكانالذي

بدأهكـذاءالبدفيكـانالذيعنللبشريةاستعالنأوكاكتشافيوحناقيقذموكأنما

اللهكلمةعنمعلناالرسالة

معاينءالبدمنذللمسيحمعاصرفهوالبدفيكانالذيعنيتكلمتنأجدريوحناوالقديس
عاينواالذينهـمالتالميذألنالجمعبصيغـةيتكفموهو2االولوقاقبلغةللكلمةوخادم
اإلنجيلءبدأياللهابنالمسيحيسـوعإعـالنءبديعنيقدالمعنىابهذءوالبدءالبدمنذالمسيح

وعاينواوسمعوارأوافالتالميذ

أنبيـاغانلكـمأقولالحـقفإنىتسمعألنهاوآلذانكمتبصرألنهالعيونكمطوبىولكن

لموتسمعونأنتـممايسمعواوأنيروالموترونأنتـممايرواأناشنهواكترينوأبرارا
316181ايسمعوا

وسمعرأىعمايتكلميوحنافالقديس

السنهدريناستجوبهملماويوحنابطرسالقديسئنإجابةهيهذهوكانت

402أعوسمعنارأيناممانتكفمالأنالحكنناالنحنثألألننا
أعمالهورأواكلماتهسمعواوقد

خلقبهإنـهالعبرانيينسفرعنهيقولالذياللهكلمةعبنمعلناالرسالةيوحنابدأقوهكذا
الالذيءشىكـلبدايةوهوءالبدفيالكلمةكانفحقاالمادةلموعاالروحعالمالعالمينالله

يقولالرؤياسفروفينفسهالمسيحعليهااكداكالفيةنظرةأولهذهءشيأليبدايةقبلهيوجد
مجتلفالمسيح11و18روواالخراألولوالنهايةالبدايةءواليااأللفهوأنانفسهعن

عنيقالماوكلبهتبتدئوالسنةبهيبتدئاليوماسمهعلىيقومعملوكلءشيكلفيالبداية

بدايتهيأخذلمءسيالشمستحتوليسبهابتدأكلهلمالعاألنتصورمجردهوجديدةاكنشافات
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وبدايـةءشيلكلاإلنسانعلـموبدايةاألمموبدايةاإلنسانوبدايةالتاريخأولفهوالمسيحمن
ءشيكلليكملءجاالذيالمسيحيسوعبإعالنانتهىالذيالناموسوبدايةالنيزة

خطةفياإلنسأناللهباركعندمااألزليةفيقاثمأنهالرسولبولسمنأدركناهالمسيحقسير
لمالعاخلقةقبلذلكيسوعالمسيحفيالسماوياتفيروحيةبركةبكلباركهخلقته

آلءلبد1

معروفهوكماإنجيلهبهافتتحفقدبالبدالرسالةيفتتحأنيوحناالقديسعلىجديدأليس
ولولهول3الىتعريفيأداةمعرفةغرتءجاهءآلكلمةولكـنءالبدفيبعبارةأيضا

الوجودأوبالزمنتختصحقيقةمنهانرااإلنسانبمادراكتختصصفةصفةفىولذلك

يوحنااستخدمهاقوقدبالكلمةكشخصاإلنسانإدراكءبدءالبدمنكانلذي1

يو1البدحمنسمعتموهاالـتىالكلمةهـىءالبدمنعندكمكانتقديمةوصيةهكذا
لكـلءالبدليكوناإلنسانوعىفيالمسيحيبدأهناإنسانلكلوعىبكليختصهناءالبد270

اهنهالحيـاةالحألفيينشئالذيهوللوعىالروحيالوجودءوبدإنسانولكلوعيولكلءشي
الحياةكلمةأسماهلذلكالكلصةهو

واردأنهولوالوجودقبلماأوباألبدينسميهماءبالبديقصداليوحناالقديسهنا

بعدوحينئـذالحيـاةكلمةهومناستعالنيخاسيدخلالذياإلنسانوعيمجذدولكنهبالضرورة
السرهذاندخلحتىبإحساسناندركهأنبعداألزليةالحقيقةسرأنهئدركاالستعالن

فيمخفيـاكانالذياأليديةوالحياغالحـقوسرالوجودسرأدرككمنيهتفيوحناىفالقديع
غفيـةكانتالتىذاتهااألبديةالحياةهوواألبدياألزليالحقفهووجودكليفوفالذمحهمااألزلية

يووالحياةوالحـقالطريقهـوأناتجصئدلمانفسهالكلمةاستحدثهاالسنعالنهذااآلبعند

فكـانفـأدركوهلتالميذهاسئعلناسئعلنماوأول821يـولمالعانورهونا4161
نفسهوالمسـيحيوحناعندقءالبدهوفكاناألزليالسرعلىاإلنسانوعيالنفتاحالبدايةى

أي4ه42والكنبليفهمواذهنهـمفتـحعندمالتالميذهاللهعلىالوعىهذافتحالذيهو
المفتوحالروحيبوعيهموالمسيحاللهليدركوا

ةاةلمص7عناهلديا

الحاضرفيأثرهيمتدماكاكفعلهأحالتامالزمغحالةفيهناالفعل
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حيزدخللمافالمسيحالمفتوحالروحيبالوعىيدركهأنيوحناالقديساستطاعءالبدمنالذي

أمـنالذياإلنسانفاستطاعالحياةكلمةوهوجسدهأخذالذياإلنسانمنجدااقتربالزمان

التىالروحيةبـالحواسولكـناللحميـةبالحواسالروحياإدراكـايدركهأنالحياةمنهواقتبلبه
خـاللمـنالمسيحسريدركواأنالمكتوبليفهمواذهنهمفتحأنيومالرسلفابتدأعليهانفتحت

التىالقديمةباللعنةمطموسةكـانتأنبعـدآذانهموانفتحتبصيرتهموانفتحتاإلنجيلكلمة

الفائقـةاألموريدركـواأنوالمسيجىللهاسرعلىالمفتوحبوعيهمحتطاعوافااليهودعلىكانت
فيالمسيحتجعصئدلمالإلنسانئخاناوهتتالقدرةهذهالسايقةالعصورمدىنحفيةكانتالتى
بالحواسليسولكنالجسـدفياللهكلمةبحلولوحةمفتواإلنساناللهبينالصلةوصارتعالمنا

األذنبتجسمدهالمسـيحأوجدهاالتىالجديدةوالخليقةالجديدلإلنسانالتىبالحواسولكناألرضية

خليقـةصارقداإلنسانأنمعناهانفتحإذاوالوعىالسماويةاألسرارعلىالمفتوحةوالعينالمفتوحة

معحقيقيوحـبدائماتصالفياإلنسانيدومالمنفتـحالوعـيوبهذاسماويةجديدةروحانية

مجدإفىمجدمنصورتهإلىفيتغيرمرآةفيينظركماهوكمايعرفهيبتدئاإلنسانألنالمسيح

رسالتهفيبالحرفيوحناقالههذا381كو2الرسولبولسيقولكما

أظهرإذاآنهنعلـمولكنسنكونماذابعديطهرلمواللهأوالدنحناآلنءاألحباأيها
32يو1هوكماسنراهألننامثلهنكون

ؤهتـتالتىالجديدةالروحانيةالحواسعملهووهذامعناسيدومالذيالروحمىالوعيهوهذا

فيالجديداإلنسـانألنتسمعالتىواالذانتبصرالتىللعيونفطويىالمسيحبتجسمدلإلنسان

تقولهوهذااللهمنمقربـونمختارونءوأنبياملوكيسمعهأويرهلمماويسمعاآلنينظرالمسيح

بالروحالمفتوحالوعىإلىمشـرةوباكرعشيةبخورورفعالقداسفياإلنجيلةءقراوقتالكنيسة
يحالمسسريدركالذي

معرفةبنورالحقيقيةالرويةتكونهذهالمفتوحةباألذنوسمعالمفتوحةبالعيناإلنسانراىوإذا

يومجرركـموالحـقالحقوتعرفونوالحياةالنوروفيالحقفىشركةهيالحغومعرفةالحق

هوهذا821يوبرالعانورهوأنا416يووالحياةوالحقالطريقهوأنا823
المقصورةغيرءالبـدمنذطبعالمبالعاوعالقتهاللهطبيعةالدراكالفائقةبالحواسالفائقاالستعالن

لناوالتيللمسيحالتىاألرضيةالحياةعلى
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ةشدللمالس6ه56هطلمه56أللمداقتبعيوننارأيناهلذي1

بانفتـاحاالستعالنهيةينالفاإلنسانالناحيتينمنيعملأبدادائمااالستعالنأنيالخظ
حتىائدركوغرالمرئـيغراألسنىالمجـدمنذاتهيخليالمسيحأياآلخرواالتجاهالوعى

وليس461إلقوتنزلالسمواتتشقليتـكالمفتوحـةبالعينيرىأناإلنسانيستطيع

الحـاجزحجابهافىفعبأنالتقابلهذافىتشزكأنباإلنسانالمحيطةللطيعةويلزمبلفقطالطرفان

اللهإلىاالقترابمناإلنسانايمضعالذي

لشدركالفائقاالختبارهـذالتدخلمعاالروحيةوحواسهوملكاتهاإلنسانقوىكلوتتكافه

وإنالمسيحرؤيةيمكـناألرضيةبالحواسإنهيقولونالذينءالعلماأخطأوقدالفائقالكمالهذا

إاليدركهلمولكـنتجممئدفالمسيحتماماالحـقيجافيهذااألرضيةالحواسعنيتكفميرحناق
إياهومستعلنامعلناللمسـيحبطرسققالفلتافوقمناالستعالنأوتواالذينأوالروحيون

فيالـذيأبـيلكـنلكيعلـنلمودمـالحماإنالمسيجعليهردالحياللهابنالمسيحهونت1
قداالستعالنولكنالصرفةفيجسديةحاسةأيتتدخللمهنا71و6161متالسموات

السماويفـاآلباألخرىالجهةمـنأئابطرسقجهةمنالمفتوحالوعىأوالذهنبواسطةغ

المفتوحةاألذنفىونطقتنازل

بضريةعينهنايوجدالاإللهيةاألمورففىعيانشهودإنهمالروحشهودعنيقولونوحينما

ئسـمعواليرىالوالحقللحقبلحسديةألمورليستالشهادةحيثروحيةعينولكنترى

الذيالفائقالروحيبالوعيشهادتهولكنللمسيحعيانشاهدالرسولفيوحنااألرضيةبالحواس

ءالبدمنكـانالذيأوالكلمةكانءالبدفيأنهللمسيحوإدراكهورسائلهإنجيلهكتببه

األرضيتخطىالذيللروحاالسامهـباإلدراكالعالارتفاعاتفيمحققمنطلقفائقروحىوعىهنا
ئرىالمايرىوالكيانوالزمان

وحواسجسـديبـإدراكالمتجممئدالمسيحعنيتكلميوحناقكونيتشذدونالذينءوالعلما
وعـيفهذا3ههطصبروكالعالممثلباطلـةتكونلآلخرينللشركةدعوتهفإنوإألجسدية
الحقيمسلثأوالجسديةبألعيناإللهيالنورلرؤيةيتقذمأنويريدالمحترمالعالمهذامنجسدي

أدركوهالذيـنإاليتبعهلموبهيؤمنلمويعرفلمتجصمدلمافالمسيحالضاللأسنهوهذاأبأصابعه
غرالبصائرذووالجسديونالتالميذتذئـردمهوشربجسدهكـلعنتكلمفعندمأبالروح

لإلنساندماويشحربونلماجملونأنهمظنواالذينالمفتوحة

4ماألولىخاسرصالة
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الروحئعثركمأهذالهـمفقالهذاعلىيتذئرونتالميذهأننفسهفييسوعفعلم

ولكـنوحياةروحهوبـهكفمكمالذيالكالمشيئائفيدفالالجسداتايحميالذيهو
الذيهـووتـنيؤمنونالالذينهداتـنعلمءالبدمنيسوعألنيؤمنونالقوممنكم
61646يويسفمه

656يوأبيمنئعطلمإنإلمةيأتيأنأحديقدرالإنهلكمقلتلهذافقال

غيبوبةفيذلكعلىحصلقـديوحناقإناالعالمأقالكمانقولالهنانحنكذللث

ينشقلكـاملجسـديوعىحالةفييتمالمفتوحةباألذنوالسمعالمفنوحةبالعيمانفالرويةأءهراهذا

الجديدةوالخليقةالجديدفاإلنسانالجسدفيقدرةأييفقدأندونالكاملالروحيالوعيإلمامنه

ءشـيأيمنهتلغىالالعصيقالجسدصميمفيقائمةهيءالعشاوسرواإليمانبالمعموديةنلناهاالتى
الرسولوبولساألبديةللحياةيعملواآلخراألرضيةللحياةيعملواحدالحياةيمارسانوكالهحا

فقـالموطنهإلماالجديدبالجسدوينطلقيخلعهأنويـودعليهثقلالعتيقالجسدأنمنيشتكى

مسكنناالعتيـقالجسداألرضيةخيمتنـافوقهـانلبسأنإلىمشتاقيننئنأيضاهذهفيفإننا
نخلعهاأننريدلسـناإذمئقليننثنالعنيقالجسدالخيمةفيالذيننحنفإنناءالسمامنالذي

الجديداإلنسانأنأي524كو2الحياةمنالمائتيبتلعلكيفوقهانلبسأنبلنموت

فيهوماعلىيتكفميوحنافالقديسإذنالعتيقالجسدهيالتياآلرضيةالخيمةفيمرغمايعيس
حواسـهالماديالجسدمستوىالىيوحناقينزلأنيستحيلولكنالروحيةإمكاتياتناصميم

الفانيلمالعابهذاوالضمتعوالشربلالبهلالتى

التياألبديةالحياةهوأنهالمفتوحبالوعىوأدركهورآهءالبدمنالذيسمعقديوحناوالقديس

االستعالنهذاعلىينفتحأنلإلنسانفرصـةفأتاحتبالتجممحدلناوأظهرتاالتعندكانت
هونفسهالمسيحألنجـوويمويطلبويصذقيؤمنلمـنالمسيحأخضعهالذياألمربروحه
ويريديقبللمنباالستعالنئالبـادهوأي231فيتعملواوأنتريدواأنفيكـمالعامل

وماللروحهـوماذدوالمسيح4112يوذاتيلهوأظهرأحبهوأناأبىيحبهيحبنييوالن
للجسدوالذي36يوروحهوالروحمنوالمولودهوجسدالجسدمنلمولود1للجسدهو

المسيحشرحكماالسمواتفملكوتفوقمنيولدلمإنللروحمايدركأنأبدايستحيل
الروحمنجديدااإلنسانيولدأنإلىيحتاجمموسلنيقو

الوحيدابنـهشخصفياآلبعندنحفيةكانتالتىاألبديةالحياةعنيتكفمهنايوحناوالقديس
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ءجاأجلهامنالتىالغايـةنبلغأنمستواهعلىصرناوقدقادرينلنكونتجستدلمالضارتوأظ
الحـقعرفنافإنهمجيئلسرروحياإدراكايهبناالذيالقدسالروحونقبللهونعتمدنؤمنأنوهي
بالروحأدركهمالنايصفيوحناوالقديمىفيهالتىالحياةوفيفيهءشركاصرناذاتهفيأعلنهالذي

اقتبلـهيالنهبـلشـخصيةخـبرةيقـذمكأنهالفيهءشركاونكـونبالروحأيضانحنلندركه
األبديةللحياةواختروادعواالذينجميعاحيونالمس

ةلكالمملالءرأيناهلديا

بالتفريقموسومةالعينفهنا5وأنكررأوهكترينألناإليمانيزكيهارويةهيالعينرؤيةهنا

ممعنىالتـامالفعلزمنبحسبهنافالرؤياللروحهووماللجسدهومابينوالباطلالحقبين

فالرؤيالذلكصفاتمنلهامـاكللهامكتملةلحقيقةرؤياالحاضرالزمانفىالمستمرالماضى

ومناسباتكـاملفهمعلـىمبنيةبالحـاصلورضىدائموتبوتومعرفةدائمقائمفحصروية

يرىأنيقدرالفوقمنيولدالأحدكانإنلكأقولالحقالحقلهوقاليسوعأجابمواتية
33يواللهملكوتءة6ال5

المستمرالتامالماضيفيالفعلولكنمثألالقيامةبعدكأنهاواحدةفرصةعلىتقتصرالروية
4293الوهوأنـاإنىورجليئيدئانظروامثلالموقفمنمستمدةغرفهيالحاضرفي

الفحـصهنـابل0292يوأمنـتتومايارايتنيألنكالتالميذأماملتوماحدثماأو

وممتدمستمرالرؤيوي

ةشهـحكا4عممهخماهدناهلديا

بالعينالنظرروغالمشاهدةهناشاهدناهليسوعإلدراكهيوحناقاستخدمهآخرفعلهو

استخدمهاقوقدقيمتهإلدراكأعينناعليهتقعماعلىوالفهمءبالذكابالتعرتتخنصفالمشاهدة

المسيحمجدإلدراكإنجيلهفييوحنا

مجدهغعهكاكاسكدكاهورأينابينناوحلحسداصاروالكلمة

حالةفهىبالعينيرىالالمجدألنالفائقواإلدراكوالتمعنبالفكرالمشاهدةهيالرؤيةهنا

أعينكمارفعوالكمأقولأناهامنظورءشيمنمنظورغيرءلضإلدراكيناحرحمحاااأس
هوأمامهمكانالذيأنمع453يوللحصادابيضتقدإنهاالحقولهـ3كاكاهوانظروا

قدحقولكأنهاءالبيضابمالبسهمشكلهمفكانالربلمشاهدةءجيللميتقاطرونالسامرةشعب
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ولكـنفقـطيرىالفالشاهدباطلأوحقهومابينالتمييزرؤيةتفيدوالكلمةللحصادابيضت

صحيحاتقديرايرىماقيمةليقذريرى

لياشكاألالممهأيديناولمستهطأل

يدئانظرواباليدالجـسأوللفحـصسالتحبلاللمسمجردتفيدالاليونانيةالكلمةهنا

وليتـرونكماوعظاملحملهليسالروحفإن1د7ولكاألبمسجسونيهوأناإنيورجلئئ
المفتوحةالروحيةالعينيةالرؤيةمنالعلياالحواساستخداممنيوحناالقديسينتقلهنا4293

العليةفيالمسيحبظهوريواجهناالذياليدلمسالىبالروحالفاحصةوالمشاهدةيدركالماإلدرالة

والجس4293الوبالجسـدالقيامةحقيقـةلناليؤكدعليهوجروحهالموتمنالقائميحسده
ءالشمـىامتحانتفيدهناوهيليدركعينيهعنعوضايديهيستخدمالذياألعمىوظيفههيباليد
يعقوببقـمالسبعينيةالترجمةفيالتكويـنسفرفيالكلمةنفستءجاوقدالعينمناعثثربدقة

البصرفقدقـدكـانأباهبانعلما7221طاأبيمجسئنيرتماالبكربأنهأباهفنغالذي
وتفيـد8292تثاألعمىيتلقسكماالظهرفيفضتلقسهكذاالضثنيةسفرفيتءجاوقد

يرىأويسمعماصدقمناإلنسانليتحفقاليدويالجسديباإلحساسبدقةالفحص

وطبعاسبهاولكنحقيقيايكنلمالتجمحئدإنيقولونالذينالدوسيتيينمنبحذرأنهوئالخظ
ويؤكـدالمخالفةالتعـاليمعلىالرجعةخطيقطعالبدايةمنيوحنافهنافوالقياعةأيضاالصليب

الروحيـاسمعاوسمـعيرىماعلىالمفتوحةبالرويةئخطئانالالتيالروحانيتينبعينيهرأىقدأنه

ءالبدمنكانالذيهوهذااليدءملهوالذيالحقيقيالتجمصثدإلىنزلوأخيراالمتكليممنيخطئ
فييوحنافسيقولهلمامقدمةيعتبروالجسدانيةالروحانيةالحواسهذهواستخدامجسداصاروقد

والحقالعظمىالنعمةههنهأعطاهالمتجسئداالبنالكلمةللمسيحوالجسدبالروحالكاملإدراكهأن

والذيبالحقيقةحـقشاهدويعتبرأيضاواآلبالمتجصدلالبنروحياشريكايكرنأناإللهى
9153يوآنتملتؤمنواالحقيقولأنهيعلموهوحقوشهادتهشهـدعاين

ئآميالهام5ثأللح7ةابكلمةجهةمن

يقصدقهنااإلنجيلرسالةهـيالحياةوكلمةكلهيوحناقإنجيلمفتاحهماالكلمتانهاتان

األبديةالحياةباستعالنالحىدفعهاقوةالرسالةتأخذوبهذااألبديةالحياةحقيقةاستعالنتماماووحنا
686يوعندلةاألبديةالحياةكالمنذهبقنإلىربيابطرسسمعانفأحابه
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يقوليلهولىايةالرسالةوفييوحناقانجيليخااألبديةالحياةكـالمكلمةهتاالجظ
يركزيوحناقديسوال4ايـوالناسنوركانتوالحياةالحياةكانتفيهالحياةكلمة

الكلمةلىيركزتمااكثرالحياةعلىهنا

3يـواللهبكالميتكفماللهأرسلهالذيألنقائاليوحناقإنجيلأيضاعنهاعصركذلك

حيـاةفيهالكـمأنتطونألنكـمالكتبفثشواالحيـاةئعطيالحياةئعلنالتيوالرسالة43
93يوهأبدية

7متجهةمن

فيالتىاألبديـةالحياةإعالنأوالحيـاةكلمةبإعالنتختصرسالتهاأديوحناالقديسقصدههنا

أتكلـمأناحالهولسانيعطيهأنيريدالذيالوحيدءالجزهذاالرسالةمنيخضصوهناالكلمة

الحياةكلمةوأشلموأشرح

41ايوحسداصارالذيالكلمةيوحناالقديـسعندالحياةحملمةمعنىماولكن

91روااايو41و1ايواللهالبنيوحناقأعطاهالذياالسمهوالكلمةو
ممعنىمطلقبسلطاناللهبكالميتكفمالذيمضمونهافيتعتياللهكلمةهوالذيفيسوع31
اآلببوجـود323يواآلبعندورأهسمعـهماكللإلنسـانومجققاللهإرادةيستعلنأنه

1041152416يوأيضاالحياةدلكهوبلالحياةرسالةيستعلنفقطسليفالمسيح
4ايوالحياةكانتفيه

1152يووالحياةالقيامةهوأنا

416يووالحياةوالحقالطريقهوأنأ

الحياةفيعطبهأرسلهبالذيويومنكالمـهيسمعقـنكلفيهاليشتركالحياةهذهيمنحوهو

يعطيفالمسيحأ542يوالحياةإلىالموتمنانتقلقديكونبلدينونةإلىيأتيوالاألبدية

فيهالىالحياة

جمئذتكانالتياالصلإلئةبائحياةوئخيزكئمونشقذزأيناوقذأطهزلتاثحإةإال12
ذوأطهزلتلبةا
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أغألحثئهـأظهرتةابفإن

واحدةحيـاةفهـىألبتعريفالحيـاةيوحناالقديسيذكروهناوتأكيدفاتلماتوضيحهذا

محـلانسئرفيهألنالحياةءمـلوهيأبديةوهيالمسيحفاالتىوحدهاوهيمعروفةوحيدة
ورأوهسمعوهالذيالظهورءملهوفهذاالحياةهوأنهالمسيحأعلنوقد191كوءالهلكل

تفيدالالالهوتـىالرويـويالمعنىفيظهوركلمةأنولووطبيعتهومعناهقوتهوأدركواوشاهدوه

مدركوالمعروفغيركانالذيولكناالبعندمخفياأوظاهرايكنلمللذيالعينيالظهور
211يـوتالميذهبهفآمنمجدهوأظهرالجليلقانافييسوعقعلهااآلياتبداعقهذه

الطهورهوهذا

312يومعمولةباللهأنهاأعمالهتظهرلكيالنورإلىفيقبلالحهتيفعلقنوأئا
اآلياتبفعلهوالظهورهذا74يولمللعانفسكفأظهوءاألشياهذهتعملكنتإن

الظهورهنـا93يوفيهاللهأعصاللتظهرلكنأبواهوالأخطأهذااليسوعأحاب
األعمىءشفاية6بعمل

كاناآلباسمظهورهنا716يولمالعامنأعطيتنيالذينللناساسمكأظهرتأنا

وعمالقوالكلهاالمسيححياةمدىعلى

72المألولتألغهسكلأليهوفي

يخبرأنهوالرسوليقصدهالذيولكنالكالمسياقفيهذاالحياةكلمةمجصممانضركمأي

والتىوالحياةالحقفيائمستعلناإللهيالحقءضوفيولمسهااوشاهدورآهاسمعهاالتىبخبرتهإليهمافرلمتل
للمسيحيةكأساسكلهاالرسالةفيهيكمامستوىأعلىعلىخبرةوهيالمسيحفياستعلنها

فكرتعكـسالتيالمبادئرسالةئحسبحيةخبراتمنحوتاديوحناالقديسرسالةأنوالحقيقة
والحقوالحـبالحياةرسالةفهيالمسيححبفيمبتلعوأنهالسمواتفيبحئقأنهعنهالمعروفالرسول
والتأكيدالتجديدروحفيهـاتظهركمـااللهومعرفةاإليمانوطاعةالشاملةوالمغفرةوالبروالنور
رسولوخبرةاإليمانوصدفاألسمىالحقمجوارتقفوهىللمسيحالثانيءوابرلمالعاوبغضة

اآلبعندكانتالتياألبديةةباب

أبديةالوالحياةوالكلمةفاآلباآلبعندكانفيهالتىبالحياةوالكلمةالحياةكانتقيهالكلمة

كـانـتاألبديةوالحياةاآلبعنـدكانفالكلمةبينهمالتفريقيمكنالواحدذاتىكياناواحد

واحدفييجمعهميوحناوالقديساآلبعند



55األولاألصحاحالرسالةرح

المسيحيسوعابنهفيالحقفيونحنالحقلنعرفبصكلةوأعطاناءجاقداللهابنأنونعلم
502يو01األبديةوالحياةالحقاإللههوهذا

ءكقشعندنفالحـرففإناآلبعندكانتاألبديةالحياةإكايوحماقيقولوحينما

التىاألبديةفالحياةالاللكفماللهعندكاناوالكلمة2و1ايوفيأيضااسئخدم
لمأوهكذااآلبمعواحدةحياةشركةفيالمسيحألنالمسيحخصتدلماأظهرتاآلبعنداكا

اتحادنـابسببفيهانشتركاتلناوأعطياالبعندكانتالتياألبديةالحياةأظهـرتالمسيحتجممئد
المسيحفي

رسالةهياألولىيوحنافرسالةإننقولأنانسنطيعأنناحتىاألبديةالحياةعلىهناوالزكيز
األبديةالحياة

حينكلفيحـيهوإذاللهإلىبهيئقدمونالذينالتمامإلىأيضايخلصأنيقدرثتفمن
752عبمفيليشفع

بتاكيدعطائهاعنيتكلمانوالشخصيةالقوةأعطتهالتياألبديةالحياةفييوحناقخبرةهذه
ويقينحقعنالتىالخبرةبهذهاالخرينويبلغ

الالذياألمرواللممىوالمشاهدةوالرؤياالسمعيقينعنيوحناقيقامهالذيالخبرهذا
ىأعطيكمأناليالذيوتقليدهاالكنيسةسلطانحسبكتسليمياهيعطينافهونملكه

شركطوأفامعنالثتركةأيضالكغيكونيكيبإلئخيزكئموسالعناةزأنجناةائإلي3أ
مييحالميشؤغاثييماوقغاآللبقغقهينخن

عناهورأيعاهالذي

روياثـتمحمعاكانالذياألولفيرأيناعفاالـترتيبيختلـفهناوسماعرؤيةشهادةهنا
بالروياالتحقـققبلالسمعنفكاالكلمةطريقعنيوحناقخبرةكانتاألولفيأنهوالسبب

حيثالجسديةالمسيحوحميـاةالتجسثدبسببالسمعقبلئأتىالرويافهنا3اآليةههنهفيوأثا
والعظاتالكلماتحمعقبلبدأتالرؤيا

أيضاأنتمكلثةإلم76كاألألثمألغهلمألح4ألةلم6البهتحبركم
إلىفالرسالةخصوصيينالقـأرئينأوالسـامعينمنمجموعـةيخاطبيوحناقأنبتضحهنا
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مهتـمهـوهـذاأجـلمنسـابقةصلـةيوحنـابالقديسصلةلهمالصغرىآسيافيمحدودةجماعة
ولمسواوشاهدواوسمعوارأواالذينالرسلبقيةومعمعهشركةلهمليكونلهمضرتهبتوصيل

هألالكاآألثلح6سمعناشركة

يسـتخدميوحناوالقديسالجديدالعهدكلفيالرسالةهذهعلىفقطمقصوراالصطالحهذا

نشطةفغالةشـركةإلىتشـرفهـيالشـركةأماويستمتعيأخذىوالمعنىبكثرة33دأالفعل

العاطىفعلعلىأيضاتعتمدالذيبالقدرللمستلمالعملقوةعلىتعتمدبالطعالنتيجةحيث

معنرتحـتتكونواالبولسققدمهالذياتمتلمثلءالشيتقاسممجردتعنيالفهي
ولكن61كـو2الظلمةمعللنورشركةوأيةواإلثمللرخلطةأيةألنهالمؤمنينغر

فيواضحةالصحيحةالشركة

هوأليسنكسرهالذيالخـبزالمسيحدمشركةهيأليستنباركهاالتىالبركةكأس

فينشـتركجميعـاألننااحاجسدواحـدخبزشالكنيرنحنفإنناالمسيحجسدشركة
71و0161كو1الواحدالخبز

المسيحيةفيالشركةمفهومفيوأيضا

7111يونحنكماواحداليكونوائحطيتنيالذيناسمكفياحفظهمالقدوساالبأيها
فينـاواحداأيضاهمليكونوافيكوأناالاآلبأيهاأنتأنككماواحداالجميعليكون

7112يو

7122يوواحدنحنأنناكماواحداليكونواأعطيتنيالذيالمجداعطيتهمقدوأنا

االبنمعاآلبوشركةوحدةمستوىعلىيدركهارسالتهفييوحناقالهايدعوالتىفالشركة
شركةغرهايعرفوال

المسيحيسوعابنهومعاآلبمعفهينحنشوكتناأفا

أنأوالدهيستطيعالذيكـاآلبللبسرالمسيحشعلنهاعندماممكنةصارتاآلبمعالشركة
ومـنالمسيحبواسـطةفقـطتتحققوابنهالوالدبينالتىالشركةهذهمثلشركةفيمعهيدخلوا
معروفاليجعلهاللهأرسلهالذييسوعالمسيحخالل

البشريةوالطبيعيةالتاريخيةةللالتىالنظرتينهاتينيؤكدانماهناالمسيحيسوعاسمألن
اللهيجعلأنقدرتهتؤكدالبن1كلمةواستخداماإللهمسيامعاإللهيةوالشركةالناصريليسوع
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يستعلنبأنإالعندنائدركأنيمكناللهعغأخرىمعرفةيدركاليوحناوالقديسمعروفاأباه

ليساالبيستعلنالذيالوحيدهوفاالبنللهوحيدابنوهوبشريةحياةلهحقيقىكبشرابنه
1172متاالبنإالاآلبيعرفأحدوالاآلبإألاالبنيعرفأحد

الوحيـدالوريثألنهاالبنيتوارثهاالتىاآلبصفاتكلنفسهفييجمعالذيالوحيدفاالبن

كليةاالبيسضعلنأنقادرموضعفييكونأخرينءأبناعلىتوزعأفايمكنوال

اإلنجيلمقدمـةيخاتءجاآيةخر2فيجمعهايمكنالرسالةكاتبمسؤوليةثقلأننسعرونحن

181يوحبرهواالبحضنفيهوالذيالوحيداالبنقطأحدهيرهلمالله

خاصتهأنيودوهوبذلكيشهدالمخبادلوالحبالمسيحشركةعلىحائزيوحنأفالقديس

شركتهأنيؤكدالوقتنفسوفيحياتهخبرةفيشركتهمبواسطةوذلكمعهشركةلهميكون
االبنومعاآلبمعهىحياتهوخبرة

النظريةولكـنيوحناقإنجيلمنغائبممعناهايأتيمأوكلهألألددإشركةوكلحة

أغسلكالكنـتإنبطرسللقديسالمسـيحكـالممنواضحةفهيغائبةليستنفسها
األخـوةأيهألنافإذالعرانيينسفرفيرنينأيضاولها318يونصيبمعىلكفليس
قتـلفيومفصتلـةواضحةوالشـركة0191عبيسوعبدماألقداسإلىبالدخولثقة

71يوالوحدةأجـلمن71يويسوعصالةوفي61ا51يوواألغصانالكرمة

نـأتىواليـهأبىويحبـهكالمىيحفـظأحـدأحبنيإنالمسيحوعدفيوواضحة1333

تجمـعشركةفيأيالمسيحفييثبتونالحقيقيونوالمؤمنونا4132يومنزألنصنعوعنده
ومجيـايوحناقبالرسليلتصقتنفأيالرسلهمدخلهاتنأولالتىالمسيحءأعضاكل

فيهيسكنفاالباآلبابنهـوالمسيحوألنالمسيحمعشركةفيمجيافإنهمعهمشركةفى
إناالبمحيةفييثبـتقنكلوفي4151يواألعمـاليعملهوثآالحالآلب1

5101يومحبتهفيوأثبتأبيوصاياحفظتقدأناأنيكمامحبتىفيتمبتونوصايأيحفطنم
االيـةفييقولإذولماايةالرسالةفيالمقدمـةإليهانتهتمابنفسينتهيمباشرةذلكعقبثم

تءجاكمـا5111يوفرحكمويكملفيكمفرحييئبتلكيبهذاكلمتكمالضالية
هـذاعلىءوبنا14ايـوكامألفرحكـميكونلكيهذاإليكمنكتبالرسالةفي

إنفيكـمإذافليثبتءالبدمنسمعتموهفماأنتمأئاإنجيلهفيقالهمانفسيوحناقيكتب
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242يو1االبوفياالبنفيتئبتونأيضافأنتمءالبدمنسمعتموهمافيكمثبت

ومـعاالبنمعفالشركةالمسيحفياالبمعشركةلهالمسيحفيشركةلهكانقنكلوهكذا

تعليمهلتفهـمأمانةإلىوتحتاجالفائقةالنعمةهذهإلىالمؤدتةالوصيةطاعةإلمهتحتاجحقيقةاآلب

االبشركةمـنأنفسـهميفصلونالرسلبتعاليمينونيستفالذينبهوااللتصاقالرسلوتعليم

الرسلومنالرسلعنالشمركـةهذهاقتبلناألتناواالبن

ذلكبعدرسالتهفيمذكورأنهإألالقدعالروحعملهنايذكرلمأنهفلو
أعطاناالـذيالروحمنفينايثبتأنهنعرفوبهذافيهوهوفيهيتبتوصاياهمجفظقن

32يو1

431يواروحإينأعطاناقدأنهفيناوهوفيهنثبتأننانعرفوبهذا

رسائلهفيتءجاكماالروحشركةفهىبولسالقديسعندالشركةأما

3121كو2جميعكـممعمىالقدالروحوشركةاللهومحبةالمسيحيسوعربنانعمة
الروحفىماشـركةكانتإنللمحبةماتسليةكانتإنالمسيحفيماوعظكاننف

بنفعمبىواحدةمحبـةولكمواحدافكراتفتكرواحتىحيفىفتممواورأفةءأحشاكانتإن
2و31فيواحداشيئامفتكرينواحد

أالمسيحروحبسكنىيعيشونهاالمومنينشركةفهى

كاجمألقزخكغيكونلكيهذاإليكغونكئث1
كآهذا

ألنهامنقسـمونذلكفيوالشحراحء6تيةأشياأوسبقتءأشياعلىتعودإماهذاىكلمة

السالفةءاألشياعلىنأخذهاأناألفضلولكناآلتيةءاألشياعنتنصمحثرةأماكنفيوردت

إليكمنكتب

الذيتفيدهذاوكلمةىمكنوبةمرسلههناولكنهاشفاهيةالعظاتأنالمخطوطاتفيالمعتاد

فقـطواحـديتكفموهنارسوليةشهادةعنئعفمتنبسلطانيوحناقيكتبههذاورأيناهسمعناه
هناتءجاوقـدبـالجمعتأتىنكنبكلمةوهناوالرويةالسمعفياشتركواالذينالرسلياسم
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لنامالكمليكوناليكمنكتبهورأيناهنحنسمعناهالذيأنهوالكالمومضمونا1تتكررلموفقط

بشـارةأيسمعأوعرفاوأخذبالذيكتسلينمينقلاإلنجيلألنورأىسمعكمنفتصبحون
عليهتحسبوإالاالخرينللمؤمنينويسلمهايوضلهاأنعليهإنجيلية

كامألفرحمكمهـألليكون
مجعلهـاوبعضهمفرحنايجعلهاشفبعضهمالمخطوطـاتاختالفمعالسراحيختلفهنا

أئايشارةألنهاللمخاطبفهيحتماللسامعفرحائنشئلآلخرينالبشارةولكنفرحكم
ألنفهيكامألكلمةائافيهاللشركةوالدعوةواالبناآلبمحبةاستعالنفهوالفرحسبب
الألنهكاملاللهوفـرحاللهمعللشركةالمدعولإلنسـانبالنسبةالمنتهىقمةهوبالتهالفرح
هوالربفرحألنالكنابيقولوكما6122يومنكمفرحكمأحدينزعالئسترد

صميممنوهيالصعابكـلالقتحامالربيتبعتمنالدافعةالقوةفهوا8نحقؤتكه
وسيظل1ا51يوفرحكـمويكملفيكمفرحييثبتلكىبهذاكلمتكماإلنجيلعطايا
فيهونثبتالوصيةنقبلأناإلىناقصاالحياةمدىعلىفرحنا

الحباكتمالفيهألنىمقدئفـرحوهوواالبناآلبفيالرسلمعالشركةثمرةهووالفرح

الحديثفرحالدائمةالجشرةفرحاللقيافرحفهووعروسعريسكفرحالنفسوتهليلاإللهي

انفعالأولألنءالسمالتالمسالنفسويرفعالروحويقويالنفسيدسمالذيالحبيبمعالسري
المفرطالفرحوالكيـانالعقلابتالعإلممايؤديالذيالفرحهوالحبيبلهايستعلنحينماللنفس

اإللهيالدهشإلىالمودئي

مرتـين41رمرأتثالث31ألر2و7ر21الرسالةهذهيىمرة11ذلكبعدبالمفردىحمنبـةأوبهحبجاعت1
31هع63و3وأل



وتفسرشرحيوحناللفديساألولىلرسالة

اللةمعأخالقياالشركةاختباو2
فيهوالمتخبطونوالظالميهلسأئرونواالنور

115271

اه115واختبارهااقهمعالشركةآ

ائتئةطلمةيلولييمنئوزلالاإنيإلوئخيزكثممئهسالعناةائذيالختزفؤثألوهذا5ا
منتحملهوماعملياواالبـناآلبمعالشركةحالةتفاصيلفييدخليوحناالقديسيبدأهنا
اللهأنروحياويقتنعيرىأنهاللهمععشحـرةفييدخلالذيبهيفاجأمافاولووصاياحقائق

الشبركةهـذهعلىالحفاظجهةمنيدركهاحقيقةوأولنورمننوراالبنونوراالبنورنور

حتىالظالمأوالكـذبمـنشائبةفيهاوليسالحقمنتنبعبأخالقالنورطريقفيالسلوكهو

النورفيسركةأوألهيفالشركةاللهطبيعةهوالتورألناللهركةفياإلنسانويدوميبقى
اللهطبيعةمعيأتلفأنعليهيتحتماللهشركةفىيحياأناإلنسانيستطيعفلالكى

ألألكاحولاالخبرهوهذأ

هوالخبرفهذااللهمـنأيضارسالةفالخبرالرسالةمعيتناسبيوحناقاختارهتعبرأبسط
هـوتـننعرفأنيريداللهأنالحالفيئدركاللهمنخيروككلمةلهميكتبللذيناللهمن

إعالنفالخبر

كلحألاكائألظلمةفيهوليسنورالله

مـنالخـبرهذاسمعيوحنافالقديسمنهحمعناهالذيالخبرهووهذانورطبيعتهأنايعلنللهة
وئا946إلقءاألنبياومن639مزنورانرىبنوركالمزاصرومنالكنابومنالمشيح
فقطللمعرفةليسالرسالةفيفالخبرلذلكللناسيوصلوهأنأمرهمللتالميذالخبرهذاالمسيحأعلن

يطعواإلنسانيأمرواللهيسمعنسانواإليتكلمفاللهأمرألنهللسلوكبل
تدركهلموالظلمةالظلمةفيءيضيوالنورالناسنوركانتوالحياةالحياةكانتفيه
5و14يو

19يولمالعاإلىأتياإنسانكلينيرالذيالمخلوقكيرالحقيقىالنوركان
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يرىوبهذاالنورطبيعةهـذهءيضيأنهللنورصفةوأهمهوكمااللهطبيعةيصففالنور
ومدركـةومشاهدةومرئيةمعروفةنفسهيجعلفإنهاللهطبيعةهكذاصفاتهمنويدركالنور

ألنـىءأحباسميتكـمقدلكـنياللهعندومااللهطبيعةفيماكـلتكشفبأنكفيلةومعرفته
وصاياهحفظناإنعرفنـاهقدأننانعرفبهذا5151يوأبيمنسمعتهمابكلأعلمتكم

وه23يو1فيهأننانعرفبهذا

نورأنهااللهطبيعةوإدراكيعرفأنيمكـناللهأنكلهاالرسالةفييركزالرسولويوحنا

هذهمعالتعاملإلىاللهطبيعةشرحمنالقديسيخرجهناومنالبتةظلمةفيهايكونالأنيحتم
أيالفاسدةاألخـالقالبشرياإلداركفيويقابلهاإبليسهياإللهيالمفهومفيالظلمةألنالطبيعة

النورفينبقىفلكيحتمىكأمراللهطبيعةلوصفبالنسبةيأتيالخطيةعنالحديثفهناالخطية
هذهومـنالظلمةمعيتعاملأنيقبلوالظلمةفيهليسواللهظلمةالخطيةألنئخطئالأنيلزم

ليـسأيكليةوطهارةكليـةقداسةقدوسااللهفيكونللخطيةبالنسبةاللهطبيعةإلىنعودالنقطة
مطلقاطهراطاهرةاللهفطبيعةالبتةخطيةفيه

قديسينفتكونونالالويينسفرفيتءجاكماالطاهرالقدوساللهمعالشركةتتحددهنا

اللهمعوالشركةاللهأماموالسلوكاللهمعرفةتتحددالمعياربهذا4ه11االقدوسأناألني
أباكمويمجدواالحسنةأعمالكميروالكياللهطبيعةتعكسأنيتحتمواالبناالبمعوالشركة
معالشركةنورهوهذا541متلمالعانورأنتم561متالسمواتفيالذي

ءيضيحتماالنورفييحيايفالذالنور

الحقهنعملولسنانكذبالظلمةفيوسلكنامعهشركةلناإنقلناإن6ا

تعرفافقطنزدادأنواالبـناالبمعوالشركةاألبديةالحياةاستعالنمنيوحنايقصدقال
معهوالشركةللهالمعرفةهذهبمقنضىوالسلوكللحياةمباشرةبعدهاينطلقولكنهوالحياةاللهعلى

األخالقـيبالسلوكاالهتمامعدمهواللهأمامالحياةخطأمـنيوحناقيكشفمافأول

فالعشرةالظلمةفيسلوكهناككانإنمستحيلةاللهمعفالشركةالروحيةالسركةلحياةبالنسبة
إلىنتغيرمـرآةفيكمامكشوفبوجهالربمجدناظرينفيهويحيايتقبلهمنكلتحولالنورمع
يعاشرونالذينأماا38كو2الـروحالربمنكمامجدإلىمجدمنعينهاالصورةتلك

النورمعشركةلهميكونأنايمكنفالبأعمالهمالظلمة
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عندمنالمسيحيسوعربناءممجيذلخامندناتأعفقدنورأنهااللهطبيعةاستعالنكانفإن

بالحقسلوكنافييظهرنوراللهأنالحقيقيإدراكناولبهناالب

الفح7إثلكلمألصثلناإنك

ليجعلأوالدهمعهنانفسهيضـعوهوإمجابياعليـهوالردالكاذبالسلوكلتحديدمدخل
يلاللهجمشـرةمنالجماعةمجرمالخطافياالستمرارألنيشدةسينقدهألنههئينوقعذااالفتراض

جهةمـنبأوالدهالمحدقةبالخطورةاالحسـاستأثرتحتالرسالةكـليكغبألنهرحمتهمن

واألخالقيةالعقائديةاالنحرافات

الظلمةفيوسلكنامعهفركةكإن

هـذاالظلصةأيالخطبةفينسلكالوقتنفسوفياآلبمعشركةلناأنتوقمناقدنكونأي

مرتينبأسلوبهالتحذيرهذايرتبيوحناقانادعاغهذاويكونأنفسنانغشألننامستحيل

فهوأنفسنانضلخطيةلناليسإنهقلناإنثمالظلمةفيوسلكنامعهثركةلناانقلناإنا

لمإنناقلناإنكذلكاللهمعالشركةانضباطعلىليسيجإمجابياعليهيردثئمأوألالسبييضع
ضالألاعنبرهنخطئ

الغكاكاثدأعءهقتألمص7الظلمةفيمحل

يوحناقإنجيلفينجدهالتعبرهذا

يكـونبلالظلمةفييمشييتبعنيمنلمالعانورهوأناقائألأيضايسوعكفمهمثم
821يوالحياةنورله

همقتصكل7لم

والقديسيوحناالقديسمنكليستخدمهاصطالحهناولكنهاناىمشيهناتعنيالكلمة
قدكانتيوحناقأيامفيأنهومعروفه7مرفيالمعنىبهذاوموجودالسلوكممعنىبولس

ومذموماخاطئاكانسلوكهمولكناللهمعيسيرونبأنهمعونيدةالذينالغنوسيينشيعةانتشرت
لينمههناالسلياألسلوبيضعيوحناوالقديسادعائهممنبالرغمالطلمةفييسيرونفكانوا
إنماءهؤالخطاةليسواأنهمءبادعاالسالكونبالخطبةالسالكونالظلمةفيفالسالكونالذهن

اللهويعادونالطريقعنويخرجونالنوريعاكسون

تخفيداخليـةغصامةهييوحناعنهاقيتكلمالتىالطلمةألنالعينينيعميالظلمةفيوالسير
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النـوررويةفاقدةعينهوتصبحطبيعتهتصبحطويألالظلمةمعاإلنسانتعايسفإذاالعينعنالنور
يمسكهكمصباحتصبحالعينأنبمعنىسراجههـيالنورفييعيعثىالذياإلنسانعينأنمع

العينينيكونالنورومركزءيضىاإلنسانتجعلالنورمعأيشةألنوذلكالحياةلهءليضياإلنسان

النورتمنعفإنهااإلنسانفيسكنتإذاالظلمةهكذاالنعمةومنالقلبمناإلنارةتستمداناللتين

شباكفيفيسقطالكـالموعنالحركـةعنيقـفومتىيتكلممتىواليسيرأينيعرففالعنه
ابنيجعلهاإلنسانعلىاستولىوإذانوربصيصفيهليسمطلقةظلمةبأنهيوصفوالعدوالعدو

ويبغضهبلالنورفييستريغالالظالم

الحياةقوامهوالنـورألنالحياةفيشركةمباشرةتكونالنورفيكشركةاللهمعالشركةهنا
فقطليسالظلمـةفيويسـراللهمعشركةلـهأنيذعيفالذيالموتقوامهىالظلمةأنكما
كلتةالحقعنمتغربايكونوأيضابلكاذبايكون

391يوإنجيلهوفييوحناقرسالةفيفقطيوجدالسلوكفيالطمةعنوالتعبر

ناهولههآلهالسكلالشلآلهـ3الالحوألنعمللسظ

كتاباتهوبقيةيوحنافرسالةفيائستخدماالصطالحهوالكذبونعملشالحقنعمل
1272رووكدبارجسايصنعتنوالدنسءشييدخلهاولن
كذباويصنعيحبمنوكلاألوثانوعبدةوالقتلةوالزناةوالسحرةالكالبخارجاألن
2251رؤ

312يومعمولةباللهأنهاأعمالهتظهرلكيالنورإلىمئقبلالحقيفعلقنوأتا

التوافقحاالتأعلـىيشرحهوبلالفكرمستوىمجردفيلهوجوداليوحناعندقوالحق

وروحـهبأخالقهالخاصةاإلنسانطبيعةتكونأنيلزملإلنسانفبالنسبةوإرادتهاللهطبيعهمع
أنهوالحقاإلنسانيعملفأنالحقعملمننوعهوالحقكالمحيثحقاكالمهأيوتفكيره

والعملالفعلإلىبصلةفالنوريمتاللهونوراللهمعالتوافقمـنيمكنمااعلىعلىيسلك
والفكروالسلوكراإلحساس

معبهواالعتراتللهاجاأميناويكونالحقيعملأنهمعناهالنورفياإلنسانيسرأنوهكذا
والحقاللهمجافاةهوالظلمةفيالسـلوككانلذلكبالخطيةكذلكواالعترافواالتضأعالتوبة
نعرفولكـيالتوبةعـناالمتنـاعوبالتاليبالخطبةاالعترافوعدمءبالكبرباعنهبعيدالواال
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الظلمةفييعيـشوالذياللهغيابمعناهالنـوروغيابالنورغيابفهيروحياالظلمةمعنى
وبالتاليءشـيكلفيالنورفيالحياةتحئمللهامعالشركةأصبحتلذلكتماماالئهفقدأنهمعناه
هوهذاوكاناللهعلىيجدفكمنفهوالظلمةأعمالويعملاللهمعشركةفيانهيقولقن

الغنوسيينوضع

المسيحفصرخاللهنورعنهانحجبالخشبةعلىجسدهفياإلنسانخطاياالمسيححمللمالذللـه
تخليةأنهايعنيفهـذابارادتهيخطىاإلنسانأنفمعنى5143مرأأتركتنيلماذاإلهيإلهى
ألنمجبراالشرويعملوالبأطلالحقبينتمييزهفيفقدالظالمفيكننفهالنورفييحيايعودوالاللهمن

فـالنفسهيبررلذلكخـاطئأنهيدركأنعليهالسهلمنليسفالخاطئعليهيستوليالشيطان
مـناللهمـعالشركةفقدانهوهذاكمخفصاللهإلىبالحاجةيمثعروالممدياناللهيعرفيعود
خـأحماخـبرأوخطابأوكإعالنللخاطئمباشرةرسالةيعطيفهورسالضهيوحناقكتبهنا

اللهمنلهالممنوحةالشركةفقدقدأنهالخافىيوعىأنوبعدمنهسمعناهالذيالخإرهوهذا
العودةبركةلهيقذمالمجـربخضوعتحتالباطلأوالكذبفييعيشوهوالطلمةأدركتهوقد
المسيحبدمالخطيةلهوتغفراألخوةشركةفيللدخولليتاقلاللهعينتحتالنورفيللسير

الخطأأوالحقءسواالعمـلمجردمنمرهوماتعنيالظلمةفيالسلوكأوالنورفيءةوالمس

تعنيفهيءشيكلمنوالصحيحوالحقيقةالحقحدودفيحياتنانضبطأنيعنيالتورفيفالسير

كانتفمتىالعينهوالجسدمراجلوقاقإنجيلفيحالمسوضعهاكماالحياةفياإلخالص

لئـالإذاانظرمطمايكـونفجسدكشريرةكانتومتىنيرايكونكلهفجسدكبسيطةعينك

كماكلهرانيكونمظلمءجزفيهليسنيراكلهجسدككانفإنظلمةفيكالذيالنوريكون
تكـونسـةالمقذأوالبسيطةالعينأنممعنى114363الوبلمعانهالسراجلكءيضيحينما

الحياةحقاثقوفيالتورفيالسلوكويكونالنورفيءشيكلويصروكلهاالحياةءتضيكالسراج
الحياةأنوالنتيجـةمظلمةتكـونافإنهـاللخطةوفحبةلثريرةالعينكانتإذاأماياطلهاوليس

اللهمعشركةلناإنقلنافإنالنوروفيالحقفيحتىيتعثرواإلنسانسوادفيتكونبرمتها
يعملأنيريدمنألنالحـقنعمـلأننستطعوالكذابيننكونمظلمةوحياتناشريرةوعيوننا

يفعلقـنوأقاوالحـقالنورفييكونبالتاليوسلوكهمقدسةطاهرةعينهتكونأنالبدالحق

فينظرنايلفتوالذي312يومعمولةباللهأنهاأعمالهتظهرلكىالنورإلىفئقبلالحق
الحقعملأوباللهالمعمولةاألعمالولكنالصالحةاألعمالعنينكفمالأنهيوحناقرسالة
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وذئمتعضمغتعضنافتركةققناالئورنيفؤكماالئوليفيسقكناإنؤليهن7ا
خطيإلكلمنئطفزناائيلييحائميشوغ

يفعلتنوائاأعمالهتويخلئاألالنورإلىيأتيوالالنوريبغضالسيئاتيعملقنكلألن
12و302يومعمولةالللهأنهأأعمالهتظهرلكيالنورإلىفيقبلالحق

غ7فباثلألءهممهلللملالسالنورفيسلكناإن

معمتوافقةحياةاإلنسانليحيـاالمنضبطوالجهدالوعيضبطهىالنورفيالمسيرةأوالسلوك
والمسيرةالسلوكوهذاالحياةلهذهالمسيحقذمإذنورطبيعتـهأنعرفنـاالذياللهامحتعالنات
كلهـاالشروطهذهتتمحيثاللهمعالشركةفيأساسيشرطهيالمسرةهذهاألعلىنموذجها

الكذبفييحيااليطلبهاوالذيحقيقةهيالشركةألن

فنحـنالنورفيسلكنافإنالنورهذافيكائناللهأنيعلمأنعليهالنورفىيحياالذيفاإلنسانا

معشركةلتكونالفرديةاللهمعالشركةبعدماإلىيمتديوحناقولكناللهمعبالشسركةنطاتب
قائمةكلهاولكـناللهشركةفيكائنـةعمقااكثرروحيةحياةعنتكشفألنهاالبعضبعضنا

فإنهأكـثرسلوكىروحـينشاطلهوكانمعهشركةألحدكانفإناللةمعالشركةعلىأصأل
بعـضمعبعضهمكاملـةشركةتحتالمسيحيونيدخلحيثاآلخرينمعالشركةإلىينضم

اللهفيأعمقحياةعنتكشف

صحداللكألألطلبعفعمعبعضناشركةفلنا

معاننضمإنناوالىاللهمعنحنشركنناأوغسـطبنوسقكتـبكماتعنيالالشركةهنا
بعضمعبعضناتجمعناهناالشركةولكناللهمعلنشترك

ابنةالمسيحيسوعودم

معالطمركةتعطلالخطبـةألنالمسيحيرفعهاخطايانافإنالنورفىنسيرأنالجهدحققنافإذا

المسفوكالدمبفاعليةشركتنايكملالمسيحدمفإناللهمعشركةولناالنورفاسرناإنولكنللها
الالمسيحبدمالتطهرفيوالمعنىاللهمعالشركةيحقـقأنيحاولمنلكللتطهرنالناأجعن

شرطالقديمالعهدفيعرفنـاكماالطهارةألنومسحهارفعهاولكنالخطيةءإلغالحفهوميكون

ونشمتركفرحبضميراللهنخدمأنلنستطيعضمائرنايطهرالمسيحدمهنااللهمنلالقترابأساسى
لومبالمعه

هماآلولييوحنارمالة
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موكاهلححخطبةكلمنيطهونا

31يواألرجلغسـلءأثناالمسيححديثفيووردتاألبرصلتطهيراإلنجيلفيتستخدم

4رغسلإلىإألجطلهليساغتسلقدالذيأرجلغسلطهارةليستارةالطههناا
اض1او3101يومسلحهعرفألنهكلكمليسولكنطاهرونوأنتمكلهطاهرهوبل

حقيقيـةالمسصيحمـعشركةحالفيألنهووالضوالنيةالقلبطهارةعلىمباشرةتنصبالطهارة
رحعيبأثرالدمفعلبتأثيروفغالة

7في5لمكصاخطبةكلمن

ومظاهرهاأشكالهابكلالخطةأكب

يغفرفلنالـروحعلىالتجديـفوأئاللناسيغفـروتجديفىخطةكللكمأقوللذلك
3113متللناس

17أفنعمتهغنىحسبالخطايأغفرانبدمهءالفدالنافيهالذي

35يو1خطيةفيهوليسخطايانايرفعلكيأظهرذاكأنوتعلمون

لكىاللهابنرأظهذاألجليخطئءالبدمنإبليسألنإبليسمنفهوالخطيةيفعلقن
8ت3يو1إبليسأعمالينقض

ألنهيخطئأنيستطيعوالفيهيثبمـازرعهألنخطيةيفعلالاللةمنمولودهوتنكل
39يو01اللهمنمولود

خطيةكلوقولهمتنوعةبأشكالذاتهائظهرفغالةقوةأنهاالخطةإلىينظريوحناوالقديس
شفاعةإلىتحتاجفطايااأنيعتيكذطهأنواعهاكلبمعنى

امافخقنؤقيتتاأئفئضلخطئةتتالئعنإئةفلناإن8أت

اللهمـعشركةلناإنونقولالخدآلفينعيشكناإنهواألولءواالدعاالثانيءاالدعاهوهذا
السائدةالخطةوسلطانقوةننكرأنناومعناهبالمرةخطيةلناليسأنهندعيوهناكاذبينفنصبح

فيونتمـادىئخطئواحدوبـآنللخطيةقوةهناكيوجدأنهننكرأيوإصراربقوةالبشريةعلى
الواقـعتزييـفعلىيقومءاالدعاهذاهناأهميةلهايكونأنعنتوقفتالخطيةوكأنماالخطية
ألنهموتوالنتيجةنفسهويضلالنعاليمعنيتعامىانماالسلوكهذايسللثوالذيأنفسناوغش
لنكتشفسلوكنافىوندفقبدمهخطاياناعنالكفارةعملالذيفيونتشفعطايانانعزفأنإئا
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والهالكالضاللوإئاعيوبنا

لمالئاه3صهالعلخطيةكليسإنهقلناإن

أنالمقصودهوفليسالخطيةعملوبينخطيةلإلنسانيكونأتنبفرقاهناكآننالحظ

أنطالماألنهالخطبةأعمالمنهينبعكأصلالخطيةهوهناالمقصودألنالخطةنقترفأونعمل

بعـدحتىوجودهافاتستمروقؤتهافيهتعملفخالةكقوةفيهكائنةفالخطةالخطيةيعملاإلنسان

النـاوعبـارةبـأولأوالقطعهاالىوتحتاجبرأسهاتطلتظلألنهامعموديتهيخاالغفراناقبول
914يويوحناقإنجيـلوفاالرسالةهذهفيفقطمحصورةكاـهىلمألكاآعءألخطية

حقيقةيعارضونإنماالفكرهذاأصحابأناإلنجيلفيالواردوالمعنى1ا4261و5132

الضصروعلىعليهاويدوسوناالخطبة

يوباقيةفخطيتكـمنبصرإنناتقولوناآلنولكنخطيةلكمكانتلماعمياناكنتمالو

الظلمةفيوعائشونخطاةأنهموالحقيقةيعيشونالنوروفيأبرارأنهميعنيصرنبإنناوقولهم

خطيتهـمفيعذرلهـمفليساآلناوأقاخطيةلهمتكنلموكلمتهمجئتقداكنلملو3

23ا5يو

الخطةينكرأنذلئابعدللخاطئفليسوأعمألهاالخطيةأصلفكشالمسيحأنممعتى

فقداآلنوأقاخطيـةلهمتكنلمغيريأحديعملهالمأعماالبينهمقدعملتاكنلملو
5142يووأجماأناوأبغضونيرأوا

فالذممالنورفيوالسيراللهوجهيطلبونللذينحجةهيأعماألعملقدالمسيحأنهناوالمعنى
أواللهوالبروالطهارةوالنورلقاينكراألعمالهذهينكر

يشـطبكمنمسؤوليةعلينايكونالالجرمأنكرنانفالخطيةجرمتوضحكلهااآليأتوهذه

المسؤوليةويتحفليجـرمالخاطئأنوالحقيقةةءبرافىثليعيالقوانيننصوصالمحكمةقوانينمن

هناكأنيشعرأنينبغىيخطئمنأنوباألكثرعملهعنئولمسهوالخطيةيقترفقنفإنمعا
خطيتهـمفيعذرلهـمليساآلنالحـاالتهـذهفييؤكدلذلكالخطبةلعملتدفعهداخلهقوة

أنهمبضحائرهمويعترفونداخلهمفيويشعرونيعملـونمايدرونواللةجهكانواإذاماألن

خطيـةباليكونونالمسيحقولحدعلىأيقوتهافقدتقدتكونفيهمالخطةقوةفإنجهلة
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ويصرونيرفضونهوهـمواضحاواسئعلنلهمفدمحينمامعهوالتعاملالحقلقبولبرفضهمولكن
منواضحوهذاعليهموتسودفيهمتسكنقوةلخطيتهمجعلوافقدذلكمنبالرغميعرفونأنهم
ألنعليهملتسـودفوقهمقوةالخطيةأعطىكمقاومينالمسيحلكالمرفضهمألن5123يو

حبلـتفالخطةوعملهقالهمأكـلمـنبالرغمللمسيحرفضهمبسببمنهمتمكنتقدالخطة
بقولهاقزفوهأالـتيالخطيةجرمعلىأصبعهيضعوالمسيحأالموتحتىقلوبهمفيالبغضةوولدت

ااخذتالتىالقوةيعنيوهذا9111يوأعظمخطيةلهإليكأسلمنيالذيالذلكلبيالطس

الكهنةرئيسيخامميتةبقـوةعملهاعملتفالخطيةالقتلحتىبالفعللهاحمحالتيعليهلتسودالخطبة

لإلجرامدفعتهالتيفخطتهالرومانيللحاكمنفسهالمسيحأسلمولكنهاللههومنيعلمكانالذي
اليهودمنثراالحقيقةمجهـلقنوضعفيكـانالذيبيالطسخطيةمننرامحكانتالعدالةضد

فإنالكلماتنفسيستخدميوحناقأنإألنوعانحتلفالوضعأنولوالرسالةفيوهنا
الحقيقةهذهإنكـارنامنبالرغمخطيةلناكانتإذاعذربالإذافنكونخطةلناليسإنهقلنا

ألقألالألسكلأنفسنانضل

الحقيقيالطريقعنللضاللانسقناقدنكون

262يوايضلونكمالذينعنهذاإليكمكتبت
فهوالخطيةيفعلقنبارذاكأنكمابارفهوالبريفعلمنأحديضلكمالاألوالدأيهأ

8و37ايوئخطىءالبدمنإبليسألنإبليسمن

يكـنلمإذالنايكونماذاألنهالحقطركأإلىنعودأنإلىبالموتتننهيأنالبدالخطيةأوفالخطأ

بلعمـلوذاتوجـودذاتتكونالخطةأنأليسخطيةكلمنليطهرنادمهسفكقدالمسيح

اإلنجيلفيالتيالنعمةأنكرناقدنكونبلأنفسنانضلفقطفليسخطيةلناليسإنهنقولكناإن

وقبوألخالصاالخطاياغفرانفيلناجعلالذيوعدلهللهاأمانةوننكربلالمسيحصليبوأنكرنا

كاألءصفيناالحقوليس

يتعـدىالحقهناجملةعئاغائباويكونالحقونجحدننكرفنحنخطيةلناليسإنهقلناإنألنه

يومااللهأمامستقفالتىالنفسامتحانوهوواألمانةاالستقامةأيضافهوبالحقكإحساسمعناه
سفرفيالحكيـمسـليمانقالهاوقديمااللهمحكمةأماميوماسيقالذياللهأمامالضصروقفةهو

8231أمئرحمويتركهابهائقروتنينجحالخطاياهيكنممناألمثال
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إتيمكلمنوئطفزناباناخطلناتغمزختىكوغاأمينقفؤيخطايانااغتزفناإب9ا
حتىالوسيلةلنااللهقدماقدرعلىالموتإلمايؤدممبجرمالخطيةأنرأيتاماقدرعلى

األرضوأدخلـتلمالعاخرئتقدأدمفيعرفناهـأكمافالخطيةبأرجلناوندوسهامنهانتخلص
نمالعااأليـاممنيومفيأفنتوقدوالحيواناإلنسانمنهايئنلعنةحالةفياعومافيهامابكل

ويستصرخبالدموعثقلهاتحـتيئـناإلنسأنرأىانبعدالنهايةفياللةأنإالالطوفانفيكله
تنسلطانومنالخطةسلطانمنيخفصنامنلناوأرسلومحبتهرحمتهأجلمنتحنناللةرحمة

اإلنسادإلذالليستخدمها

ءجـرامنبرجليـهاإلنسـانيدخلهـاأنيمكـنالتيواألوجاعاألهوالقسناإذاحقاوالعجب

واالعزافالتوبةبواسطةمنهاالنهائىالخالصوسهولةبساطةمعالخطبة

6كاهآةإ4ألهلوعافىأمين

تعـديمنبالرغمأنهاللهوعدلوعودهتكميلفيتطهراللهفأمانةمتالزمتانالصفتانهاتاال

يقطعهاالـتىوعهودهلمواعيدهأمينايبقىاللهفإنوعهودهاللهوعودواجباتيتممأضافياإلنسان
عدممنبالرغملمواعيدهأمينااللهيظهراإلنجيلمدىوعلىاإلنسانتعدياتوينسىاإلنسانمع
بهاينتفعالذياإلنسانأمانة

0132عبأمينهووعدالذيألنراسخاءالرجابإقرارلنتمسك

المسيحبيسوعالذيءبالفدابنعمتهتجانامترريناللهمجدوأعوزهمأخطأواالجميعإذ
بإمهـالالسالفةالخطاباعنالصفحأجلمنبرةإلظهاربدمهباإليمانكفارةاللهقذمهالذي
33352روالله

لالذحنىال

قويـةإخباريـةجملةعـادةوتتبعهالتظهروالعدلاألمأنةفيـهتعملالذيالمجـالحتو

بكثرةيوحناويستخدمهاق

72ايوحذائهسيورأحلحتى

األدقالترجمة252يوأحدلهيشهدأناحتىمحضاجايكنلما
31يوااللهأوالدندعىحتىاآلبكطاناأمحتةأبةانظرواال
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كاهآليغفر

أيملغيةالعقوبةمجعلأييرفـعممعنىبعيداىيرسلبمعنىاليونانيالسياقمفهوممنتأتي
الإذالخطيةصنعتهالذيواللهاإلنسانبينالفاصلالحاحزرفعممعنىهناوهيالدينيلغى

يبرئالولكنوالخطةوالمعصيةاإلثمغافرموجودةغعيعتبرهاأنطبيعتهبحسباللهيستطيع
تزيلهاقوةبواسطةالخطيةترفعأنإلما437خر7إبرا

يهـ4هكاممةةكاأكحمإثمكلمنويطهرنا

أصبـحأخالقـىسلوكوالخطةالخطةمنالتطهرألنولكـنتطهروكمجردتفهـمال
9عـبميتةأعمالمنضمائركميطفرالضميرروتطهأوألأخالقياتطهيراالتطهيربالضرورة

فالتطهـيريتصؤرالذيوالقلبالكلمةعنينثحغلالذيوالسمعتشتهيالتيالعينتطهـيرثم41

يعنيوهـذااللهمعللشركةومهئئاصالحاليجعلهبلفحسبالخافىخطيةغفرانيخصالتطهر
اليوحناالقديسأناللبيبالقارئويالحظالوجوهكافةمناللهطبيعةتقابلطيعةلهيصبحأنه

لومبالاللهأماماإلنسانىءيتراأنالتطهيرفغايةإثمكلمنالتطهيرولكنفقطالشطهريذكر

الحياةفييحيالكيالتطهيرولكنالمسيحياإليمانفيمجيالكياإلنساننصيبمنهوفالغفران

الدينءبإلغايختصوالغفرانواحدبآنالدمبسفكمعاالمسيحماملاوالتطهروالغفراناآلبدية
يطفرنايقـرللذلكاللهأمامالزائيمستوىعلىاإلنسانليصبحبالتقديسفيختصالتطهإوأقا
التىاللهعطيةتناسبجديدةوأخالقجديدةبطبيعةيصبعاإلنسانأنيعنيفهذاإثههكلمن

غفرتمهماماإنسانانجـدأنلكنالحيثجديدةبخلقةالجديداإلنسانخليقةوهىأعطاها
الجديدةبالخلقةإاليتحققالوهذاطبيعتهنتطقرأنإلىاللهأمامىءيتراأناالئقاخطيته

تولدواأنينبغيـةبالمائمائةاللهعملهىلإلنسانالجديدةالخلقةأناإلتسانيفهمأنويلزم
مـنوخلوهاالطاهرةبطيعتهاالجديدةالوالدةهذهفيإنسانيتدخلاللمجا37يوفوقمن

للهفـامعـهاألبديةوالحياةمعهللشركةمدعواإلنسانأنحيثجدااللهتهمألنهاهذااثمكل

اللهأوالديصـرواأنسلطانافأعطاهمقبلوهالذينكلاتاالميالدوهذاالخلقةبهذهيقوموحده
خلقـةليصيرلإلنسانيمنحهالذياللهبسلطانالجديدالميالدهناء131يوباسمهالمؤمنونأي

131يواللهمنبلرجلمشيئةمنوالحسدمشيئةمنوالدممنليسولدواجديدة

اللهثهءول3زرعمجمـلاللهمنالمولودإنويقولالرهيبالسرلهذاتوضيحايوحناويزيدق
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ءالعذرامريمالقديسةلحبلموازياالجديدةالخلقةفيتدخلقداللهأنواقعيممعنى
عريـمتأخذأنخـفالداودابنيوسفياقاثألحلـمفيلهظهرقدالربمالكوإذا

102متالقدسالروحمنهوفيهابهحبلالذتيألنامرأتلـا

القدوسأيضافلذلكتظللكالعليوقوةعليلثخلالقدسالروحلهاوقالالمالكفأجاب
53االواللهابنئدعىمنلالمولود

زرعهألنخطـةيفعلالاللهممولودهوقنكةويقوليوحنايتجرأقوكيـف

مجـردليسهذا39يو1اللهمنمولودألنهيخطىانيستطيعوالفيهيثبت3صور
خليقـةفهياللهزرعمناللهمنالمولودطبيعةيستعلنيوحناقولكنبالكالمالمعرفةفيتوفيق

الجديدةالخليقةرأمماهوفالمسيحمريمءوالعذراالقدعىالروحمنولذالذيالمسيحرأسهاجديدة

إلىعليهالمغضوباإلنسانيرفـعلكـياللهحضنمنالنازلالجديداإلنسانرأسالكنيسةرأس

اإلنسـانميـالدفـإنالصحيـحالالهوتودائرةمحيـطفيهناالكالميبقىلكىولكناللهحـضن

روحهوالروحمنوالمولودصرفروحـيهوماديحسديءشيأيفيهيدخلالالجديد

اللهروحعملمنهيواالبناالتاللهمعوالشركةللحياةالمدعوةالجديدةفالخلقة

االبمعللشركةالالئقالجديداإلنسانطبيعةعلىالحصولهيإفمكلمنيطفركـمفعبارة

بخهالوا

يناليدشثوكيمئهباكافيتخغلهئخطغلئمإئناقلناإنال101

أساسهاعلىالتىللحقيقةإنكـارائحسبهذاأخطأناأنناننكرأنالثالثءاالدعاهوهذا

التىللدرجـةخأفىأنهأساسعلىاإلنسانمعيتعاملاللهألنمعنااللهويتعاملاللهمغنتعامل
ينعتقبهباإليمانلكىالوحميدابنهيبذلأنالخطيةفيالساقطلإلنسانحبهبسبباللهجعلت

الهاللمناإلنصحان

بلبهيؤمنمنكليهللثاللكيالوحيدابنهبذلحتىالخاطئالعالماللهأحبهكذا
61ت3يواألبديةالحياةلهتكون

خطاياناأجلمنماتالمسـيحألنالمسيحماتهالذيوالموتللصليبإنكارالخطيئةنكارف

ونزدرىتخصناالكأنهاوالمسيحاللهأعمـالنجعلئخطئلمإنناقلناإنتبريرناأجلمنوقام
منهاللضطهروالدمالخـطيةثمنالصليبألنوالدمبالصليب
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حؤطئلمإنيقولاآليةهـذهوفيخطيةلهليسإنهالمؤمنغيراإلنسانيقول8اآليةفعي
لمالعـافيعملهاللهوروحاللهولكنالمسيحهوخطةبالالذيالوحيدبينماعاملةنفسهحاسبا

عطاياهبكـلالجديدالعهدكلنلغيفإننايخطئلماإلنسانأناعتبرنافإذاالخطةعلىيبكتأدت
زورشهادةواإلنجيلكاذالاللهونجعلودينونته

لمألنـهكاذباجعلـهفقـداللهيصدقالقننفسهفيادةالشفعندهاللهبابنيؤعنتن
501يو01ابنهعناللهبهاشهدقدالتىبالشهادةيزمن

ممتزجـةتكـنلمإذأولئـكالخـبركلمةتنفعلملكـنأولئلكمابشترناقدأيضانحنألنتا
43عبسمعواالذينفيباإليمان

اإليمانعدمبسببديدةالجاألرضراحةيدخلواأنالطائعينغريقدرلمحيث

ثاهأللمءآيمكالالصطتحطعلم

ايمـانذرةلـهتنيقبلهالءشيالحاضرفيوالالماضىفيالخظيةأينقترفلمأنناأي

يقولفمنالخطاةكلالخطاةأجلمنوقاموماتصلبأنهمعناهبالمسيحاإليماناألنبالمسيح

ألندينيوعمىروحـيعمىوهـذاالكذبـةالمدعـينالفالسـفةإأليكونأنلحكنالالقولهذا
بالخطةاإلحساسىفعدمالخطةقىعمنويصنإالحيئإنسانيوجدوالكلهالعالمبالتقلقالخطة

لكلمةتحذيهـووجودهاثقلمـنبألرغمالحطيةوإنكاروالمسيحباللهاإلحساسعدممصدره
إنألنهموجـودوكـربلاآليةتقولكماكاذبافقطليساللهنجعلنخطئلمإنناقلنافإنللها

يكـرنباللهفاالحساسالخطيةنمحزلمفإذاوالحقوالباطلوالنورالطمةبينالتمييزؤجداللهوخذ
فيناليعستكلمتهااليةتقولكماأوغائبا

ةالة8كلمته

يـواالحقنعملولسنانكذبالظلمإفيوسلكنامعهشركةلناإناقلناإنللحقمساوية
فيناوالعاملةالداخلفيالساكنةاللهقوةبلبهانبشرقيالةالكليستهناوالكلمة16

النفسمفرقإلىوخارقـةحذينذيسيفكـلمنوأمضىوفغالةحيةاللهكلمةألن
421عبونئاتهالقلبأفكاروممئزةوالمخاخوالمماصلوالروح

ألنكـماألحداثأيهاإليكمكتبتالبدجمنالذيعرفتمقدألنكمءاآلباأيهاإليكمكتبت
241يواالشريرغلبتموقدفيكمئابتةالةوكلمةءأقويأ

فيكـملهموضـعالكالمـيألنتقتلونيأنتطلبونلكنكمإبراهيداذريةأنكملمعاآنا
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873بو

قلبهفيرنينالكالمهوأنيوحناصدرقفيحيااإلنجيلوجودعنتكشفاآليةوهذه

11501أ2ءللجزمواجعة

محبـةاللهإلمايصلأنقبلهانوراللهأضابإظهاراهتمقـديوحناالقديسأنيالخـظ
وخباياالمستوراتويكشفالحقيقيـةوالمعرفةالحقيمثلالنورألنأوالالنورجعلوقد461

يوحنـابهافاهتـمالتىالشركةأيباإلنسـاناللهتربـطالتىالعالقةأساسهووالنورالورم
ألوالدهلحنحهأنيريدماكأول

واللهظلمةالخطةألنعنهخطايأنانخفيأنممكنالوغيرالمعقولغيرمناللهمعشركتناففى
البتةظلمةفيهليسنور

ولكنالتطهروأساكاالمسيحفدمويمحوهاالخطيةاللهيغفركيفإلىيوحناالقديستطرقثم
يلقىباإلنسـاناللهعنايـةفأمـامبخطاياهيعترفأنعليهوضعالذياإلنساندوريغفلالهذافي

ءالجزاللهأمامأحددأننيمعناهبخطايـاياعترفتـاوإنبخطاياهاالعترافمسؤوليةاإلنسانعلى
عناإلنسـانيرقـلثقلالخطيةألنظهريعنرفعهىيتولكيأمامهوأطرحهحياتىفيالفاسد

عملهيعملالفهووالصفحالغفرانطالباأمامهمحددةخطايايأضعلمفإناللهنحواالنطالق

اللهنورفييسرأنتأقلقداإلنسانيكونوهكذا

الشركةإلىعىجمهأويطلبإلنسانطيبةيدايةوفىقديوحناالقديسيكوناالياتهذهوفى

ءوالجزالرسالةمستوىعلىوواجباتهافعلهايكمليوحناالقديسعينأمامهىفالمقدمةاللةمع
نـورمـعيتوافقأنالشركةطالبعلىيتحتموهكذانوراللهأنهوالرسالةبهافتتحالذياألول
هداهفىويسيرالله





الثافماالصحماح



1216والطاعةاللةمعرفةب

والطاعةالصحيحةالمعرفةللشركةكشروطتحسبحقاثقيعطيءالجزهذافي

بهايعزفواأناستعدادعلىللذينالخطةعالج3او
المعرفةباباالطاعةه3

أثرهءواقشفابالمسيحالتشثه6

اآللبجمئذشميغققناأخذأخأوإنئخطئواآليكىهذاإليكغأكتمثآؤآلدييا29
اثإزائمسييخيشوغ

فكثريتعترالخطيةبطبيعةالوعيمجعلللمسيحيينححىعامةمشكلةهيالخطيةبأناإلدراك
إذاألنهيقزفونهاقـنعلىالمزتبةالمسؤوليةويتجاهلونالخطيةشناعةعلىيحكمونالالناممهمن

مـنبشدةنجاهدولماذابقسوةهكذاندينهافلماذاخطةبالإنسانيوجدأنالمستحيلمنكان

الباطلالحكمهذاعدىويردألوالدهالحقليعدنحناقاسرعلهنانتحاشاهأنيمكنالأمرأجل

بأوضحالمسيحىالحـقإقامةحولكلهالموضوعويدورالمسيحيةللمئلمضادةافالخطية
صورةعلىينهيلكـيهوالكتابةفياألساسيفغرفيتجاوزهاأناالالخطيةيبطللكيورة
أنعلـىالغرضهذاإلماتوضلهالتىالوسائلفيهالمسيحيجوالمنتخطئوااللكيوأثرهاالخطة

فييوقـفأنينبغيهذافمثـلللخطـةالطريقبسفلالذيالشخصوجدفأينمااتدرمجيتحقق
مستوىعلىالرسالةبهابدأالتىهيالعالقةوهذهواللهاإلنسانبينالعالقةيزعزعألنهالحال

لهـمفالمسيحيونذلكإلىالمؤديةالوسـائلبكلليؤشسهءجاالذيالمسيحغرضوهيالشركة
دعواهمليقـذمفيهميشفعأنوالمريدالقادراآلبءكةعندأواآلبمعالباراكليتالشفيع
والتوسئلالشفاعةمستوىعلىاآلبلدىفتوسطهاألولىمتهكمأجلهممنمتكلماكامالبالحق
وخاصـةاللهيحبهـاأشـسعلىوالمسيحاآلبمعشركتهمتعودحتىوأكثرون3ويويشتهونكما
الوسطمنالحطبةبرفع

سالك4لمالهيأوالفىيا

ورأىحمعالذيللمسيحالمعـاصراألولالجيللحثلالعثميخيوحنافالقديساإلقناعيبدأهنا
يافدعاهمالناشئبالجيليهتملهذاالرسالةهذهكاتبإالمنهيتبقلمالذيالجيلولمسوشاهد
دـانالفيأوالدهأيضاهـمواحدوبآنوأهميةةءجراالرسالةوليزيدنفسهإلىليحيبهمأوالدي

وللكلللمسيحالمحبوباالنجيليإنهبهالهيدينونالتىيالمسيحية

67
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بمقةبمهذااليكمأكب

االتيمضمونهوفاتالذيأنولوفاتماوالسمنهاأتهوفيماالرسالةهذه

داه4كاأللملمهسئخطتوااللكي
الخطيةوليسللخطيةومؤفتـةمعينةأعماالهنايعنيالذيالبسيطالماضيزمنفيالاءا
اغتسلوافالذينالحقيعيشونالذينالمسيحيينحالةفيواردةغيرهذهأنإذمستمرةعامةةا
3101يوأطهارهمبلأرجلهمغسلإلىإألحاجةفىليسوا

رابىالمسيحيسوعاآلبعندففيعفلناأحدأخطوإن
اسة7بمه7فحفيع

فقـطيوحناالقديسكتاباتفيتوجديدةفىبصورةالشفيعاسميأتىحيثمتكاملةمحكمةأية

41وفيايدهايوقاتمحمافيفهـيىالمقدعالكتابأسفاربقيةفيتوجدالولكنها
ا2يو6251626171و61

أئاالمشجعالصحيحموضعهافيالرسالةفيهنايوحناوضعهاقوقدالشفيعالمباشرومعناها
للمساعدةيدعىواحدكانهوتفهممتسعفمعناها62و2161يوفى

4و13كـو1622إش54مـتيريعـرييعني7م3طلألعالفعلولكن

هنايوحناقرسالةفيولكنالالتينيةفيخاصةشفيعمنأكثرليكونامعناهيتسعحيـث

وقدالمحـاميبمعنـىالكلمةلهذهالعريالمقابليأتيأيضاالتلمودوفيرالشفيعممعنىتاتي
أتتالفمذهيوحناالقديسوعندالشفيعأوالمعزيشبمعنىأوغسطينوسيسالقدهعندأتت

ويعضديشجعالذيممعنىأتتورسليمىايةكرلسالقديسوعندالمعريشبمعنى

2سالهسي7لنا

لمالعالكلتشفعكقوةئحسبالذياالختبارهذالهفالكلالكنيسةكلهاالمسحيحيةويقصد

منواحـدأخطأفإذالحظةكلفيواردالخطيةفيالسقوطألنإليهالحاجةمأمفيهيوالكنيسة
كلهاالكنيسةيخصفاألمرالكنيسة

كاألالتاهءكاهة37إة755رابىالمسيحيسوع

ومناشاونأفعالثقوهوالمسيحللبشريةائرسلالربومسيحيسوعحقيقىكإنسان
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وهوالربحضرةفيقطأخريحضرالحيثيحضرأنلهبارألنهالشفاعةأيالعملهذاليعمل

البارفهولهشفيعألييحتاصال

آئضاائعاليمكلتالخطتلققمايانالخطليعمنيخطاياناكفارةوفؤ2أ2

فيالشـهادةحـاصلألنهحـقومحاماتـهخطاباناأجـلمنوشفيعكقارةقبملمحنفسهوهو
رفـععلىقدرتـهبسببواإلنسـاناللهبـينللشركةالقائمالوحيدالشرطيوفيأنهعلىنفسه
المناسباألعظمالكاهنفقطليوهووالناساللهبينالعالقةتعاللفيالسببكانتالتىالخطايا
هذافيهميتشمفعقنففياآلبأمامئحضرهاالتىالكفارةنفسههوولكنفارةالتقديمبحق
المسيحأنبإدراكهيوحناالقديسينطلقلذلككأساسالرسلاستلمهالذيالقديمالعهدنورعلى
كلىوعبخنفسـهمقدمابإرادتـهيتشفعكصنلآلبالمسيحيقامفهوكلهالعالمليخلصءجا

التىالخطيةلمالعـاخطيةبرفـعلمالعالكـلمقبولةفشمفاعتههكذاالبرفعللتكميلاآلبإلرادة

الحـالفيئغطىخطاياهفإناللهإلىالخاطئيلتجئماقدرعلىوهكذااللهمناإلنسانحرمت
قغالحىحاضرفالدم

ؤمتاياةخمطناإنغزفتاةقذأننانعرلثويهذا23
دخلتإنولكنالخطيـةكنالكفمبدأتأسيسهوكتابقهمنالقصدأنالكاتبسجللقد

يضعلكيهناانطلقولكنه2او2ءالدوافهناكاللهمعاإلنسانحيـاةلتعترضالخطية
والتمثلالطاعةفيقاثمةفهياللهمـعوالشركةاللهبمعرفةتحققتكماالمسيحيةالحياةعالمات
ينبغياللهعلـىالتعرففأصالةلوصاياهالطاعةمنكثرهوماتحوياللهومعرفةالمسيحبسلوك

ئدزكأنبعدإألبالطاعةئدركالواألساسيةالحقيقيةالمعرفةأنهنايرىيوحنارالقديسئختبرأن
محددةبمفهوماتاللهمشيثه

باستخدامئقتنىولكنهاارتفعمهمـافقطواإلدراكالفهمهيليستالمعرفةيوحنافعندق
عبروقدمعرفتهأساسهياللهمعفالشركةعملياواإلراديةوالقلبيةالفكريةاإلنسانملكاتكل

ففي49غلاللهمنعرفتملحريبابلاللهعرفتمإذاآلنوأقاقائألبولسعنهاق
ضدالمستميتبدفاعهيدتاعبكلمتصلللهالحقيقيةالمعرفةعلىالتأكيدأننجديوحناقكتابات

المعرفةجماعةالغنوسيينجماعة
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اياهوحفإنعرفناهقدأننا

عندماوبأصالـةوأوضحوأفضلثراندركـهفنحـنالبديعاالختصارهذافيعميقوالمعنى

فيوصاياهحفطاإناالصطالحيستخدميوحناوالقديسوصاياهبتتميماإلراديةالطاعةمانمارم

ألتمرات6الرؤياسفروفيمرات6الرسـالةوفيمرة21اإلخيلفيأتتفقدكتاباتهكل

وفرحهومسرتهبالقبرضـىاللهمطالبمعالتنـاغموإحساسبطاعةوتتميمهاالوصاياحفظ
وليستروحيـةاللهمعرفةألنالمعرفةومجلىالبصرةوينيراللهمنوالذهنالقلبيقرببالروح
والمكلنوبةالمسـموعةاللهلكلمةالمفتوحةواألذنالمفتوحةالعينهوالمفنتوحالروحيوالوعيذهنية

4254الوالكنبليفهمواذهنهمفتححينئذ

يإالخقمنولندبكالتقفؤوقاياةيخقظآلوفؤغزفتهقذشقاكمن24

الالتىالمعرفةهذهتوجدالألنهتأكيدبكلتطييقهيمكنعمليااختبارايوحناالقديمسيقدئمهنا
هوماالمعرفـةمعيبديوالاللهيعرفانهيآعىالذيفاإلنسانللمعرفةالمناسببالعملئطبئ
حفـظقـدإنهيقولوالذيالوصيةفياللهمشيتةحسبالسلوكجهةمنوضروريبهاخاص

الوصيةفيالـذيالحقعنوغريباكاذبايكونسلوكهفيمعمولةالوصاياهذهتظهرلموالوصايا
ذلكعلىينـصيوحنـاقوإنجيلنفسهيغمقفهوعملياالوصيةتتميمبدونبقيهوإنولكن
منأناأتكلمأماللهمنهوهلالتعليـميعرفاللهمشيئةمشيئتهيعمـلأدآأحدءشاإن

771يونفسي

ةولثألألغ7قالمن

الفردعلىمقصورةهباولكـن01و8و6ااآلياتمعتركيبهافيموازيةاآليةهذه
رديئةأمثلةهناكبأنتنبئاآليةألنالوضعبخطورةإلحساسهلألفرادتحذيرهيوجهيوحنافالقديس

اللهأوالدعلىتأثيرذات

لناصيي5كاسألكاذبفهو

لهليسكـذببأنهإحساسوفيهاادعائهعلىيقعمابقدراالثحخصعلىيقعالهناالكذب
يبديوالللهالمعرفةيدعيالذيألنالشحخصسلوككلعلىءاالدعاكذبويتسحببلعذر

للضياعمعرضةتكونكلهاالحياةفإننتبعهوالالنوررئيإذاألنهصارخفكذبهلهطاعة
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فيهالحقوليس

هناالحقولكنالسالبةبالصورةتءجاوقدالسابقاإلمجابيءللجزتكراراالعبارةهذهليست
غيـابعـنتعبيرهـوالحقغيابولكنالفكرحصيلةهوفالكذبغائبكمبدأالقوةعنتعبير

833يوخرركموالحقالحقوتعرفونللهباالمتصلةاإليجابيةالمبادممئىمناإلنسانيملكماكل

يإلأنناثيهذانعرالتيمامحبةتكفلمتقذهذافيقحفاكيمتةخمطمنوأفاه2

بتيجتهمنكانالذيللهالكاملاإلدراكإلىدخلتألنهابهاالعملثهلالكلمةحفظهنا
تنسئالكاملةوالمعرفـةمعرفـةئنشئبهـاوالعملالكلمةحفظللهامحبةأنشأتالمعرفةأن

والقلببـالروحمعرفةألنهاالسريالمحبةبابهيالمعرفةولكنالمعرفةمنأعلىالمحبةألنحما
بالفكروليست

هذهإلىالبلوغحقيقةيكشفماولكـنالشحـركةبلغقديكونوحبهللهامعرفةإلىبلغهاوالذ
هوالصادقوالحـبصادقحبحالةسراأنشأتألنهابوصاياهالعملمنالمتحصلةالمعرفةالشركة

بالروحلثرممةحالةالمتبادلوالحأوالأحبناهوفألنهللهاأحببناإنألنناحتماالطرفينمنحب

4قفآبمالةولالةألهكلمتهحفظمنوأفا

حتهاوممارللحقيقـةالكـاملاالختبارتقدموالوصاياالوصاياعنجامعتعبرهيالكلمةهنا

الحبحالةتبلغأنيلزمحقيقتهاللهالطاعةتبلغلكىولكناللهعلىللتعرف

الكاألاههـداهالثهمحبةتكفلت

فقـطتتحفقبلوغهااإلنسانيستطيعالتياللهومحبةللهمحبتناإأليحتملالاللغويالتركيبهنا
فائقأمرفهذااللهنحـبنحنوكوننااللهمننابعالمحبةأصلألنلماذاالكليةأوالكاملةالطاعةفي

الكليةالطاعـةألنمحبتناهيتصبحاللهفمحبةكليةطاعةاللهأطعنانحنإنولكنمقدرتناىعل
هـوأنهبلاللهأحببنانحنأنناليسالمحبةهىهذافيفيناأويفكنااللهعندوماللهماكلتجعل
أنرسالتهفيأيضايوحناالقديسيقولهماهذاا4يو1لخطاياناكفارةابنهوأرسلأحبنا
محبةهىهذهفإنويشرحهاللهحبهليعطيلالستجابةاإلنسانتدعوالتىهيلإلنساناللةمحبة

53يو01وصاياهنحفظأنللها

تكـونأنقبلألنهااللهمعالشركةعنتعبكلأبلغيكونهذافإنفينااللهمحبةتكملتفإذا
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محبةشركةهىحياةشركة

طكثتأهـالفحفا

سلوكيحـبولكنهفكريـاححاليسالمحبـةكمالهنابالحقتكضلتقدالمحبةأنيذكرهنا
بدونكـانخاألنهاكذبحالةأنشاتالتىاللهممعرفةءاالدعاعلىردأالعاطفةعنبعيداأخالقي
العالماتإحـدىيعتراللهمحبـةتكتلتقدهذافيفحقاالتعبروهذاوصاياهحفظالطاعة

أوالدهلتشجيعبشمدةمتجهةأنهاالرسـوليوحنامشاعرتبدوبهااليئالرسالةهذهفىالموجودة

اللهمعوحقيقيثابتأخالقـىحـبحالةإلىباإلنسانتبلغالتىالمسيحيةامتيازحقيقةبتأكيد
اللهوصاياوطاعةحفظفابهالمطالبللجهدكنتيجة

813يوتالميذيتكونونفبالحقيقةكالميفىثبنمإن

شفاكاللحلمءألفيهأننانرفبهذا

عـينولكـنالمتبـادلالوجودحيثمنالمسيحفيشالرسولبولستعبـريشابهروالتعبهذا

المعرفـةهناالجمعبصيغةءجـاااليةمـنءالجزفهذاالجماعيةالشركةحالةعلىيوحناالقديس

فيهنعيشحقاأنناتعلنصادقةممعرفةوحبوأخالقسلوكعملية

أيضاهؤيشألهكذاذاكسقككماأنهيئتيييتايثإئهةقاكقن26
هنـافيهأننانعرفبهذاالسابقالعددمناألضرءالجزاآليةهذهإلىيضافأنينبغى

لذلكالالزمالمنهجنفسهالمسيحقذمالذيسلوكهفيبالمسيحمتمشليننعيشأنضمنيةدعوة

حياتناتكـونائبعنـاهإذاالذيالكـاملالمثلهيالمسيحفدمهااليئوالوصاياوصاياهبتقديم
اللةمشيئةحسب

وتهماليلتسابيحكلهاهنيةسعيدةحياةمعناهالمسيحفيالثبوتألنانفستشرحقيقةاهذه

أيضابالليلاشتهيتكبنفسيالنفسشهوةذكركوإلىاسمكإلىءإشعياقالكماوالنهارالليل

هوالمسيحفيهاشركةحيـاةالمتبـادلفالثبوت9و628إشأبتكرإليئاداخلىفيبروحي

المسيحواسمتقودهوالنعمةيشدهفالروحللتراخيصةفىأياإلنسانفيهامجدالوالمريدالعامل

641مزشديدابموجذالضيقاتفيوبأسهاللهشذةيختبرحيثالضيقاتفيومسرتهلهجه
ليتقدتىاسمهأجلمنيتأفمأنيشتهينصرتهوأنشمودةراحتههواألتعابوفىينقذهضيقةكلمن
يهجتهنورفيفيحياهذامثلموتمنالقيامةبعدهيذوقبتهوغلنصرتهعليهوتنعكسصليبهال

16األولييوخارمالة
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جنودربواتوربواتمالئكنهوألوفقديسيهتسابيحوسطجالسحبيبهألنءالسمافيقلبهمجفق

مغباكياوالصالةالسجودعـنيكففماالسمائيينمعنفسهمجسبالخدمةلهيقدمونالنعمة
فقـراأوعليهمجنومسكينايجـدلعفهويطوفالسهارىأزرمنيشدللبائسينوعوناالباكين
سترقيـذوقيديهفىيمعمايبذرمأوىلهمليسالذينويأوجماءالغرباعنيبحـااللقمةيشاركه

تغادرهالقلبـهفرحـةيومـااستثقلهفماالمسيحنرخقلهمكلومجملهمباليعيعتىالنعمة

إلمايتوددماخرافهىءاالباوكنباإلنجيلةءاقىمنعيناهكلتماالبائسينعلىالحبويوزخ
المسيحفيثابتقلبهإليـهالمسـيئينأجلمنويصفيالعنيهيباركمضضهديهمنيئنوالأعدائه
تـنهذاوسنيناتاماالمسيحفيزيدهاالنطالقيشتهيولفرحهويعطيهمنهيأخذفيهالمسيحيثبوت
المسيحبسلوكيسلكوقنالمسيحفييثبت

12719الحقيقيوالنورالمحبةل

منجمئذكـئمكـانصتقلىتمهئةوتلتجإليذةوصئةإليكغأكئبئشثلاإلخؤةأئقا27
ءائتذجمنسمعئفوقاائييكيمةاهيائقإليمةائؤعيثةءائتذ

ةولألة50ألةألولتاه6عكءالبدمنعتموهاالتيالكلمة

القريبببمحيةيوصـيكانالقديمالقديمحمىيوحناالقديسعندجديداصارقدءشيكل
تغتقماوروحـهاإلنسانقلببتجاديتجددفالحبسواءواألعدالإلخوةالحبجعلوالجديد

المسيحسارأينمايسـرالمسيحنورعليهأشرقبالحبالسائرصباحكلجديدةفهيتفذحوما
والسائروالسـائلينمنهمالبـاكينعلـىوالالكفـارةالغفـرانيوزعالخطاةبيوتبينينتقللسيحوا

هييوموكلءالبدمنذالوصيةسمعأيديهمويمألشويقعيونهممندمعةكليمسحخلفهبالحب
ثبوتقـوةلهـاعـاينواوالذيـنشـهدواالذيـنكـانواالذينالكلمةخذاممنسمعهاوعملهلهجه

وإنالحضـنفيتسـكنالحـبكلمةقلبـههـىتركـتومـاقلبـهمنتركـهاماءوالسمااألرض

تسرالذاتهافيبهـجـةإلحبوصيةحضـنكـلمألتوقدلتعوديومكلتخرجفهيخرجت

ألنهاالصبيانهـاءورايجـرييسـارهافيوالبذلءوالعطايمينهافيواإلسعادالفرحبلوحدها

عرهافيذكـرونالشيوخيتلقفهـاوشوارعهمبيوتهمفمألتصنعتهمجعلوهاوالشبانتسعدهم

ألنهاجديدةتبقىالحبـةيـزولالالذيالمسيحلمجدينشدونووقفواجددوهااقحتوأمجادا
فتطويالمحبةأثاالسنينتهدتانحنهيكمالتبقىجديدةقلوبناإلىفانتقلتالمسيحقلبسكنت
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تبلىوماالسنين

المحيةأئاجذانافعةكترةوصايـأهناكألنولىايةبالمحبةذكرناإذيوحناالقديسأبدعلقد

حلتأينماالتجديـدبـذرةفهيالمحبةإالالجديدوفيهاالقديمفيهاوصيةكلفياسبالفأعظمها
قديمكلعلىجذتهاآضقت

حـامألاألجياليعرسرياطائرافصؤرهاالمحبةقدرمنيرفعأنمرةيوحناالقديسأرادلقد
تعبروكأنهاالحيـاةإلىالموتمنينتقلايأكلمنألنالشحبانعليهايتهافتأوراقهنضراغصنا

خبفـالذيالحبإألالغفرانيعادلءشىفالالحـبنيشانصدرهعلىواحدكلالدينونةبهم
تتوارثهاألسرارسـرهوهذاالحياةإلىالموتمنانتقلقديكونالبديعةبأسرارهالحبفنرأتقن

ـمعندهفالحبالفاديللحبوالشبابللشبابالفاديفالحبويزكونهيزكيهماإلخوةجماعة
الحياةقوةهوالحياةلورهو

مضثفذالظلمةأعيكغويلخقفؤقاإليكغأكتبئةتجإليذوجمئةأيضا28
غئضيياآلنالحميقيوالئوز

أحببتكـمكمايعضابعضكمتحبواأنأعطيكمأناجديدةوصيةيوحناقإنجيلفيمثيللها
نموذجفيوضعتقـدألنهاجديدةحقاوهي3143يوبعضابعضكمأيضاأنتمتحمونأنا

وقدقديمالئمتلئاتكنلموفغالةجديدةروحيةبقوةالمسيحيسوعإلهىدوذجالناموسغيرأخر
عهداتتبعألنهاجديدةفهيونوراحقافصارتعليهميطرحهاأنقبلكنموذجالمسحيحنفذها
قلوبهمعلىيكلنبهالروحجديدا

58أفنوركأوالداسلكواالربفيفنوراالوأئاظلمةقبألكنتمألنكم
النورفيجديداميراثاشعبهأعطىقداللهألن

55اتمظلمةوالليلمغلسنانهارءوأبنانورءأبناجميعكم

الظلمةسلطانمنأنقذناالذيالنورفيالقديسينمإراثلشركةأفلناالذياالتشاكرين

31و21اكومحبتهابنملكوتإلمماونقلنا

القيامةعصرإلىالخطيةعصرمنانتقالهويوحناالقديممعندالنورإلىالظلمةمنواالنتقال

ءوالرياالغشعديمةاألخويةالمحيةعصـرفاعليةهوالمسيحعملهو0263الوالحياةعصر
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وجـهمـناسكـوتمنالمنبعثالنـورانعكـاسهوالحياةإلىالموتمناإلنسانتنقلأنالقادرة

إلىيشيردائمـاوالقديم52اكوه1قدميهتحتءاألعداإخضاعابامالمسباأيامهيالرب
والحيـاةالنورعصردخلـتالقديمـةالوصيةفالمحبةوالحياةالنورإلىيشروالجديدوالموتالطلمة

وكلماطلبناهاكلماحديـدةالمسيحفييوآخـروإلىيومكلجديدةوحياةنورافأصبحت
الخـأرجفـالحبدائمـاحيئالمسيحألنتظللناكقوةوقلبهالمسيحفممنخارجةحتةتبدونفذناها

وعدهحسبفيناقـائمحيأنهيشهدبهونفرحنحستهالذيلتاالمسيحوحبدائماحيقلبهمن
نحبهفطالماالمحبـةهوالمسيحألنفيناوهوفيهنحياأنناوايمانناإحساسنايثئتالذيوهواألقدس

فحينما4112يوذاتيلهوأظهرأحبهوأناأبيمجبهلمجبنيوالذيالوعدحسبمجبنافهو
قـديكونالمسيحألننعئرأنعنستطيوالفمنافيالكلماتتنحبمىنحبهمنيشعورالقلبيلتهب

بدخولألنالحـواسوئبتلعكـرالفويندهشحركاتهكلفتتومحاللقلبيستعلنوبدأالوعدتمم
المسيحألنحدثالذيمانفهموالحئرئفوالنعرفنعودفالزمامهاكليملكحياتناالمسيح
ملكتفالوصاياوسالموسكينةءوهدووالروحالنفستعغبراحةفنكتفيالكلفيالكليكون

الدهرهذاوعنالزمانعـنخارجلحظاتلمالعاهذامنليساوكأنهماوالمحبوبالمحبارو

القـدوسللهإألوجوديعـدلمملكإذافالحبحدثماذايدركوالذوباناالقلبفيهايذوب
يمارسـهاواليفهمهاالأية11540االقدوسأناألنيقديسينفتكونونقديسهوماوكل

اللهقداسةهيفالمحبةالمحبةدهسإلىبلغإذاإألاإلنسان

نياآلنإلىقفؤبمألةث83ةا7حاهقةأخاةئئيفنوفؤالئورفيإئهقاكقبن29
الظلمة

الجمالهذاولكنالظلمةانقشعتوبالتاليلمالعاإلمهدخلإنسانكلينرالذيالحقيقيالنور

أئاالنورفييعيشونالنورءأبنافصاروابهأمنواالذينعلىمقصورهوالنورعنالوضافيالفائق

وهـوعليهيشرحالذيوالنموذجالمشليوحناقيضعوهناالظالمفييعيشونفهمرفضوهالذين

فيوقعاإلنسـانهـذامئـلأخاهيبغـضواحدوبـآنالنورفييعيشإنهيقولإنسانسليمثل

يكشفيوحناهناقالواقـعحقيقـةعنعينيهأعمتقدالظلمةأنهووالسببالواقعتزييف

اللهمحبـةةةدالقداآليةافاصبحمواحـدةأخؤةفيالمسيحبواسطةدخلتالبشريةأنعنالستار

المسيحفيالمتجذدةكلهاالبشريةيمثلفـالقريبالمسيحفيتجلتقدمعاالمربوطةالقريبومحبة
النوريبغضأكبالمسيحيبغضأخاهيبغضومنأخاهيحبالمسيحيحبمنفأصبحمعهوالمضحدة
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تحبمثلهـاالثانيةوالوصيةأوألكمحبةللهئقذمكانـاالقديمفيالمحبةألنواضحوالفرقاوالحق

يحبالاألخمجبالفالذيولـألخللهواحدةمحبةأصبحتالمسيحرنيولكنكنفسكقريبلث
4النورويبغضاللهئبغضأخاهمجبالمنأيالمقأبلفيالمحبةعدموهىالبغضةيضعوهناالله

فيألنـهيكـذبفهوأخاهيبغضوهوالنورفيإنهقالفقنالنورومجباللهمجبأخاهمجبوتن

اليورمنهفيهربالشيطاكامعتعـاهدقديكـونالبغضةيمارسقنألنالظلمةفييحياالواقع
موقعةالبغضةذبيحـةلهوقدمالشيطاناستضافألنهيطبقهايعدلمفـالقلبالمحبـةوتهرب

بهايضثلنفسقـاتلئحسبأخـاهئبغضقنإنيوحناالقديعىقاللذلكإنسانفىوممارسة

يعودفـالءالبـدمنذقئالألنهبهويفرحالشيطانويساعدهواغتيابمذفةبكلتقطيعاويقطعها
فيهأليختفيالظلمةعنويبحثعينيهيؤذيالمسيحونورالحبةاسمأواللهيطبق

كا4داةداهعلغداكادبأافهغتزةيوليعمنالبوليفييثئثأخاةئجمثالقن201
غ7

فيأيالنورفييثبتوالذيفوروالحـقالحـقالثباتالمحبةفيفالثياتالثباتيمئلالحب
فيأخـاهاإلنسانيوقعأنهيوالعثرةالعثرةتمئـلالتىظلمةفيهيكونالالدائمالصادقالحب
النورفيوالعثرةالعثراتخـافوالالنورفييسيروصدقبئباتأخاهاالذيفأصبحخطية

النورفيالسرمعناهالعثرةفغيابممكنـةغروتلكممكنةغرهذهالمحبةفىالبغضةنممصاوي

افحبتجذباألبديةالحيـاةحبالهيفالمحبةولألخللمسيحالصادفةالمحبةمعناهالنورفيوالسر
يعيونالغلمـاكاشـذةئكثرالقوةولعديـمقدرةالمعيـيتعكلالمحبةألنيجريأوالخطىليسرع
أجنحةيرفعونقوةفيجددونالمحبةسـترفييعيشونالذينوأئاتعثراينعمرونوالفتيانويتعبون

549213اشيعيونواليجرونبليمشونيتعبونواليركضونكالتسورالح

يواجـهأنيقوىالفإنهأمرضتهقدالبغضةكانتإنالقلبهكذاالمريضةللعينمؤذيوالنور

والرسولالبغضةعثرةتلوثهالقلبهألن4بثباتالنورفىمجذففهوللمحبةأخلصالذيائاالمحبة

تماماالحبهكذامريضةليستألنهاالنورفيالسليمةالعينكثبوتالمحبةفىالثياتعلىيركزهنا
البغضةعثراتمنتماماخلىقدالذيالقلبإألفيهيثبتأنايقوىال

وئحسنمبغضيناونباركناءأعدانحبأنأوصىاإلنسانفيمابكلكعالمفالمسيحلذلك
العـداوةدابرقطعفيالشديدالتدقيقاهـنهولماذايطردونناالذينأجلمنونصليإليناللمسيئين
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كـانمهماالعثراتوطبيعةالعثراتمنتماماخلىقدالقلبليكونأليسالقلبمنةالعداوشبه
أليسءلألعداافحـبالوديعالقلبعلىالمسيحأصرولماذاءاألعداضدكانتولوحتىنوعها
والنوروالحـقاللهفيالثباتمنوخرمهالمسيحيالقلبتلوثنوعأيمنالبغضةفيالوقوعألن

عليـهعسيربالبغضةتلؤثإذاالقلبألنإطالقاسلبيةخبراتلناتكونالأنيصزالمسيحوالحب
لنصرةمسيحيةخبرةأعظمءاألعدامحبـةنفالخبرةومجحشـاالذالصافيةالمحبةعلىيقوىأن

أنعليـهالعسـيرمنيصبحبالحقالحبهذاومارسعدوهأجـآوالذيأنفسهالشيطانضدالقلب

3243الويفعلونماذايعلمونالألنهملهماغفريقتلهأنأرادمنيعادي

يفضييآئنيعلغوآليشفكالظلملوفيالظلمةفيقفؤآخاةئثجفنمنوأفا211
غينيإتأغقالظلمةألد

العلـممعنـىليؤكـد3ثئأألحالفعـلوليسيعلـمهالحة3فعليوحناالقديعساستخدم
أعمتالظلمةإنقولهفيلالولةثلالفعلمنشكاثلكألألمحتخدماكذلـكالداخلى

الظلمةعمىفيقائمأنهأيواقعاأمراليقررالبسيطالماضيزمنفيعينيه

الروحيةالحالـةأيوالتمييزوالفكـرالعقلفيالسلوكيحدثـهماإلىيوحناقيتعرضهنا

متوازيـةتسرفالمحبةوفدائهاإلنسانخلقةمنولغرفللهمعاكسةهىيةالواكسةفمعلمجملتها

فيتدخلاإلنسانحياةغايةألنالقصدتتميمفيومساعداتهنعمتهومعالخلقةمناللهأغراضمع
حتماوتوقعهومقاصدهاللهعنبعيدااإلنسانتجرفاللهوصايافمقاومةتخصثهألنهااللهاهتمام

يعلموالفيسروالنوراللهرويةويفقدالتمييزقوةوتغادرهالعقلظلمةفتغشاهللشيطانكفريسة
ألنوحدهااللهنعمـةهـىوالغايةالقصدلتبلغاإلنسـانمسرةيضبطالذيألنيسيرأينإلى

تغريكلهـالمالعاطرقألناالنسـانعلىجذاعسرأمرلمالعاطرقوسطاللهطريقفيالسر
األسهلفيختـاروالمظلومالضعيـفومنـاصرةوالعدلواالستقامةالحقمجافاةعلىاإلنسانوتحث

فـاقدالهدففـاقدلمالعافييسروهكذالمالعابأكاذيبتمتعاواألكئرلذةاألكثررمجاواألمحتر
وإدراكبصرةظلمةبلبصرظلمةشاليسوالظلمـةأأالحياةنورفقدقديكونألنهاللهصوت

منفعتهيخـصماوكـلبلاللهيخصومااللهإألءشيكلالعالمفييرمحطفهوللروحياتووعي
لضربـاتمعرضفهواإللهىوالنورالحقغيابفيأيالظلمةفييسروالذيحياتهوغايةالروحية

كنراالظلمـةفييبقىوالذيبـهلينكلالضيطانلنقمةسهلةيسةفىفهوجهةكلمنالشيطان
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عنفالفسقاةءمملويرنمنورأواللهيوجدأنهيؤمنوالسفالتمأماعينيهيففد
9632مـزأعدائهعلىيدعوداودالبصرعنعيونهملتظلم241بط12الخطة

رنييسروالذيالظالميدرككـمأللئواإلخيلاللهالنورلكمداممافسروامجذروالمسيح
يقتنيأنويتوسحلزيترخىيوعىهناالمسيح21530يويذهبأينإلىيعلمالالظالم

مزنـورانرفينوركالظلمةنمعاوسطفيالحياةفيلضقودهالقدرسوروحهاللهكلمةاإلنسان

الحيـاةطربقأمامناينرمصباحأعظمهيئاإللهيةالمحبةأنعلىيركزيوحناالقديسولكن639

لمالعانورمنليسونورهينطفئالونورهاللهمصباحفهوتهءإضاهتمنحملأندون

الكلونطيـعأحدأنعاديأةأحدانبغفكالأنهيليستفالمحبةاللبيبالقارئأيهااحذرولكن
يقبلوالينبغيالخالقإيجابيفعهيإيجاييةالمحبةشولالكلخدمةفيوعافيتتاجهدنامنونبذل

والتهدأالالقلبفيساكنةمحبةمـنصادرايكونأنخـباإلنسانعملفكلمحبةبدونيكونان

فعنميزحتـىللهالصوتكليـةالمشيئةوإخضاعالذاتغيابعالماتهاوأولماالمحبةعملشتكف
والظهورالنماتلحسـابوهىللمحبةأنهاتظهرمالفاالروحيةذضرتناالحدويسرقالحتىالمحبة

بلإطالقااإلنسانلمنفعةائححالالصادقةالمحبةأعمالفكلالناسوجيوبالنأشمديحواكتساب
مهماللهاحبءإلرضاوالسمعةوالمالوالصحةوالجهدوالجسدالنفسوبذلوخساراتتضحياتهى
منئنقيالنـاردخلتاذاوالفضةبكالنبالنارئختبرالمحبةألنواضطهادوصدودمقاومةمنعاينا
الطالمجيوشعليهايقيـمنهودنبدونالتىالمخلصةالصادقةالمحبةئحماليطيئالوالشيطانالزغل

فيماأممنوهيوتعطمهاسمهورفعللهالتمجيدهـوالطاهرةالخالصةالحبةفعلآلنفعلهاإلبطال
لوموبالغرضبالكانتإنالمسيحيةالعبادة

لآلوالالحثد

ا221

122171لمالطمحبةءإزااآلبلمحبةءواآلباد

امئمإلأخلجمنالخطايالكغكمزتقذألئهؤآلذاةاايقاإلثكغأكتبئ
لقاالئكئمأكتبئءائتذمنائذيغزفتئمقذئكغالنجاغاالأئقاإليكغاكتبئ

قذنكغثاألوآلذإئهقآإليكغآكتمثالشئزيزغلئتغقذنكغالاألخذاث
ءائتذمنائذيغزفتغقذالنكتمءثااالأيقاإليكئمكتئثاآلبئغزفتغ
غقثئغوقذيكغتايتةاقهوكيمةآقوياغثكغالاألخذاذأيقاإلئكغكتثث

لمثئزيزا
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ءاآلباا

ياعرفتمقدكـمألاآلأيهاإليكمتباغفرتقـدألنـهاألوالدأيهاإليكـماكتب
بمألةدألءالبدمناسمهأجلمنالخطايالكم4ألثل4

ألحدأثا

الالص8اءة7ألألداةءالشريركلبتمقدألنكماألحداثأيهاإليكماعتب

آاألوالفى

الذيعرفتمقدألنكمءاآلباأيهاإليكمكتبتعرفتـمقدألنكـماألوالدأيهاإليكـمممئب
ءلبداكآلبا

ألحداثا

الشريرغلبتموقدفيكمثابتةاللهوكلمةءأقوياألنكماألحمداثأيهاإليكمحمنبت

المتدرجـةاإليمـاناعائلةخأطبفهـوالكنيسـةفيالتىقاماتثالثا3يوحناالقديسجمعلقد
كرسولالمتابعـةليفيدكتبتالىكتبمـنالفعلزمنتغيرالقارمحآويالحـظالنورءأعضا

فاألوالدالشالثةالقاماتعلىاإليمانمواهبيوزعوهوكلهاالكنيسةهىالتيبعائلتهيهتموشيخ
خالصةهىالتيبالمعرفـةخصمهمءواآلبااإليمالطبدايةهيالتيالخطاياومغفرةباالعزافخضهم

إلىءحااوالرسولالكـارزأمنيـةوهيوصاياهوعرفواالربعرفواأيءالبدمنذالكرارة

يرالشحغلبواقـدلكولذفيهمثبتتاكهوكلمةوالروحبالنعمةمتقؤونمبأذخصهماألحداث
تمسكهماكالنهمألنعملهوإلىنفسـهإلىويقريهماليهمالرسولبهايتقربتعزيةكلماتهي

بهايكـرزالتىالصفاتكلأحتائهفيرأىقدألنهحياتهفييوحناقيتمئاهماغايةهوبالكلمة
قـدءواآلباالسمائىاآلبعلـىاعتمادهموصـارالحقيقيةةءالعرابلغراقدفاألوالدإليهاويدعو

قخضهموالشصبابمجاهداحمـاوشباباأوالدأوأثمرااليمانفنضجءالبدمنذلحانالمعرفةبلغوا
اللهبكلصةجمتمسكيناإليمانفيءأقوياارواقدألنهمالشريرعلىبألغلبةيوحنا

اتءوإكراأفكـارويغلبوااللهمعرفةنورفيليسروامعليومالهمداالجميعيذكرضمنأوهو
المديـحمننوعهويوحناقاإليهلجأالذياآلخيراألسلوبوهذاالمسيحوأضدادالكذبةالمعلمين
مضـغولونءواآلبـاالغفرانوينالونبهايعترفونبخطاياهممشغولونفاألوالدأعمالهميمتدحالذممب
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الحياةوكلمةبألحهتونمسكهمبحفتهمالشريرغلبواقدواألحداثيومكلمنهاويزدادونبالمعرفة
لكنيستهالكارزيتمئاهماغايةفهو

قحيةيلققئدشثألالظأخذأخمثإنليمالقفيالتىءاألدثثياوآللتمالظوافجآل251
اآللب

هنـايعكلفالرسولتلقاثئاومحبتهلمالعاإلىلهيلالاللهأححثفالذيالسبييمنعاإلمجابيدائما
قداللهمحبـةأنامعناههذاالعالمغلالأل44أحداأحـفإذافعألاللهأحئواقدلقوماألمر

قلوبهمفيالمسيحوسكنبالمسيحأمنـواالذينأنوهـىالهوتيةحقيقةوهنأقلبهمنانسحبت

للذينمحبتهيقذمالذيهواآلبألنلمالعامنءإغرالكلبطبيعتهاغالبةعندهماآلبمحبةصارت

يوخرجـتاللهعندمنأنيوأمشمأحببتمونىقدألنكميحبكمنفسهاآلببالمسيحمنوا6
ألنناالبنهمحبتهعلينايسكبللمسـيحكآبفاللهوبالفعلحقاابنهنحبفحينما6173

يـواللهأوالديصيرواأنصملطانافأعطاهمبهآمنواقبلوهالذينكلأتاءكأبناأمامهئحسب
وعبةلالبناآلبفمحبـةتوصيفهيمكنالحئاجدااالبنيحباالبـهانكلهالسرهنا121

فكونالمطلقبالحبواحدوأالبنفاالباللهوحدانيةسرهيالمطلقاإللهىبالحبلآلباالبن
بالحبمتبنىابنافيصيرلالبناآلبمحبـةيقبلواحدبآنهـوونحلصاإلهااالبنيقبلاإلنسان

وعرفتهميوحناقإنجيـلفيصالتهفيكلمةأخرفيالحباطهعنعبرنفسهالمسيحاألبوي

ومعروف7162يوفيهـالأناواكونبهأحببتنييالذالحبفيهمليكونوسأعرفهماحمك
آدمفيللهأمينايكـوناأنأخفقالـذياإلنسانعالمللعـالممحبتهأجلمنابنهبذلقداللهأن

الحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكاللكيالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحمتهكذا
وينضملمالعافيالخطيةعبوديـةمنيخرجالذيفاإلنسان361يواالبحياةاألبدية

لمالعامحبةإلىوانجذباإلنسـانعادفإذالمالعامغاكثراالبأحبأأنهالحالفىيحسبالمسيحإلى

تلقائيااآلبمحبةعنهتتخلى

هـيءانتمـاشـهوةهـيالعالمفمحبةآخـرءشيالعالمفيالتيءاألشياومحبةءشيالعالممحبة
مخلصاسؤاالسألتهواذابألدنيـاللتمثعويسرعالكنيسةمنيهربفالتلميذبذاتهاقاتمةمسرة
دألواإلنسانانتباهيمتصلذيذلمالعاإنصراحةلكيقولخارجاوتذهبالكنيسةمنتهربلماذا
المسيحبروحونتهذبالنعمةتذقلمالتيللنفسجميلالعالمفيمافكلبسحرهوقلبهفكره
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فجميعهافيـهالـتىءاألشياالىجئنافإذاولذيذمسلىألنهوالعبادةللهقويغريملمكعافالعالم
نحوهطانحـرففـإذاالجسدومسراتالبطنوشـهوةالعيـونشهوةاألحمقاإلنسانقلبيجذب

لمالعانمـأقـوىوالعبادةللهالمسرةتصبحومتىللعبادةوالللهمسرةلهتعـودالاإلنسان

ءودلـىحقرءكضيلمالعاأمامهيصغرالحالفيوجاللهاللههيبةاإلنسانيذوقحينما3ومسراته
وقـتمعونةمـنالروحيةهباتهساناإلنيهباللهابتدأوإذاوهيبتهاللهبعظمةيقارنأنيمكنال

خاصـةخوهالممدودةاللهبيـدويشصـعرالصعبـةالمواقـففيأوالخطـروقتورعايةوحفظالضيق

لـهويهتـفويعظمهحدهيمويبدأاللهمحبةمنويتعجبيندهسيبتدئالموتوسطمنليجتذبه

ومرذولةحقيرةأنهاالجسدوشهواتملذاتمنلمالعافيتستأسرهكانتالتىاألولىءاألشياوفتبد

ءاألثحياوالنمالعـاتحبواالأمامنايوحناقيضعهالذيالتحذيرأوالنصيحةإنالحقيقةففي

وأمجادهاالعبادةوعاسومحبتهللهاذاقمنإألآمينويقولالصحيحقدرهايقارهااللمالعافياليئ

منليعمنائمجيمثتةوتمعالغائغئونوشفؤةائخستإلشفؤةائعاليمفيقاكلألن261
ليماثظمنتلاآللب

يوحنـاقهوتعليقوشهواتمالمنلمالعافيالتىءاألشيايخضصاآليةهذهيخايوحناالقديمى

يمـوتأنقبلتفنىغداتوجدوالاليومتوجدفانيةأنهاآشكالهابكللمالعافيالتىالشهواتعلى

والعثراتالمفاسـدويتذكـرضاعياللهالشبابعلىويتحصثرأيامهأواخرفيويراهااإلنسان

الحـزنإاللهاأترأيوالالفارغفيضاعتوسنينخاسرةعشرةعلىالندمأشدويندموفاعليها
المغرمينبـهالملتصقـإنأرجلتحتمـنينسحبماتواالذينأرجلتحتمنلمالعاانسحبوكما

أماممـنواأليامالساعاتزوالتزولفيهالتيءواألشياوالليالياأليامممضييمضىلمالعابأوهامه

الجسدبشهوةيوحناالقديسيحددهاتزولالالتىالثوابتوعنالمستقبلعنالوهواإلنسانعين

ومعـهفيـهوتمـوتيموتثـتمالشحـهوةعلىقـدرةلهيعودواليمرضوالجسداللهروحمنالخالي
شـهوةمنزواألأسرعفهىالعيونشهوةأتادينونتهمعهـاتحملوالتىفيهاانغمسالتىالشهوات
العـينتشحتهيهماكلوينتهييتلفاثنشينأوسنةوفييذبليوموابنساعةابنالجمالألنالجسد
تحمـلالرفاهيةأسبابكلمنوقنيةومسكنملبسمنالمعيشةوتعظميوجدالونجدااآلنيوجد
وعاشواعليهـمالدهرأخنىءأغنيامنوكماألخرىباليدويخطفهباليديعطيوالزمنفيهازوالها
لونيتسؤءافقر
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لهماكـلفقدصفقةوفييحضلنيلنبطارةورائيالفقرجريلويقولكانإنساناأعرف
الذينمـنأناوكنتومـاتووقعكثيرايحتمللموفراخايبيعالقاهرةفيوعاشبيتهمنوهرب
والتصقالباطلةلمالعاوأوهامالدنيااحتقرالذيإلىانظرهذاءإزاعنهالبحثفيأوالدهساعدوا

القديسفقولأيامهكلالعليويمجدحئعمموعاسعليهاومافيهامابكالحياةواعطاهبالرب
مشيئةيعملوالذيمهفانبأباطيلهلمالعاأناحتسبواالذيناللهأوالدكلخبرةعنهوهنايوحنا

منينتصحـواأنمعاراألحداثءواآلبااألوالديوغيوهواللهمنبللمالعامنئحسبالاالتي
واالبناآلبوشركةاألبديةبالحياةيتمستكوالكياللهعنبعيداوسقطوازتواالذينءأخطا

االصلإلإلىقيتئثاللةمشيئةيضنغائذيوأفاؤشفؤئةتفضيوائعالئم271

لهارليلالتشكراتإليهويرفعويمجدهاللهيسححالذيلمالعاأقاالخطيةلمعايقصدالقديس
7151يوالشريرمنخفظهمأنبللمالعامنتأخذهمأنأساللستاللهلمعاهوفهذا
والعزءوالكبرياالباطلةاألمجادلمعايئنونصرعىهءوراويتركوالفسادالزوالسريعالخطيةنمفعا

مثلافتخاركلتعظمكمفيتفتخرونفإنكماآلنوأماحالهعلىيبقىالخداعلمعاواالنتفاخ

اللهلمجدالغاشالبديلهـيبلحألهاأحسنفياللهمـنليسمتوهي61يعءردىاهذأ
اللهمشيئةائابنفسهيهنداأناإلنسانفمشيثةاللهمشيئةمعتتعاركااإلنسمانمشيئةهناوحده
اللهيعطيناالعالمفىمابأعظمنضحياللهفيباركنأاللهنباركاللهمجدفىفنحيااللهنمجدأنفهي
فترفعنالمالعاشـهواتعلىندوسأمامناالملكوتبابفينفتحلمالعانبيعلمالعامغأعظمهوما

الروحمسراتيخالنحياالنعصةأنجحة

الجسدممشيئةيسحتهينالباقيليقتـنيالفانييبيعحكيماماهراتاجراالمسيحييكونوهكذا
بألدموعفيهـاالبيـعرابحةمقايضةءوشرابيععمليةهياأليدإلماالثابضةاللهمشيئةفإرثالزائل

باقيةثابتةحقائقاللهقيموكلفانيةزائفةلمالعاقيموكليدومبفرعوالميراث
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والكذبالحقاإليمانمنكرو3

128172

128132األيخرةعةوالطللمسيحالضدأ

مييحاثمجمدأنسمغئغوكماغ4ثيقئأءزةاأليخغةظالهياألؤآلذأئقا281
هءالنغلغفناجمنكيئرونيلمدمييحأضذاذاآلنضازقذكايأتشءكاهبمحم

األيخيزةغةظالأنقاالثتالصط

كـانفعندماعموماالمسيحيينولكنأوالدهيخاطباليوحناقفإنءاآلبامعظملمجسبهنا

السـاعةهىهـذهأناعتبريزدادونالمسيحأضدادورأىلمللعاالسريعالزوالعنيشكلميوحنافا
ءوراالجريعننكفحتىاألضرةالساعةاأنيومكلنعتبرأنصحيحةنظرةإنهالمللعااألخإرة

لمالعاأنعلـىدليلواإليمانوالمحبةالعبادةوبرودةاإلثمازديادألناالتىإلىوفلتفتالفانىلمالعا
للمسيحوأضدادكثرونكذبةمعلمونهناككانإنخاصةاليوميةسمتهأصبحوهذانهايتهمندناقد

أوئامايعامـةالزمنتفيدحتىالىتعريفبدوناألضرةالساعةكلمةذكرقدأنهوئالخظ
نصففىلحظةكلفيأنهئحسبأنمجبنفسهالمسيحتعليمبحسعبالمسيحءمجيأنعلىالزمن

العهدتعاليمكـليروحـنيوحنـاقوتعليـمالدوامعلىنسصـهرحتىالديكصياحفيأوالليل
األخرويةلألموربالنسبةوخاصةالروحمستوىعلىيأخذهاأيالجديد

واصطالحقليلـةواآلثاممقضرالوقتأنيقصدفهوىروةاألخالساعةعمارةيستخدموحينما
بالتعريفدائمـاولكنمراتسبعيوحناقإنجيلفيءجاألكائكاأللهول4األيضراليوم
81يههاابط31تي2712أعفيأيضاءحاكماالىوالالمباأللف
األخرالزمن

مـنالكنيسةورثـتوقدوألثانيأولالءالمجيبينماالفترةفياألضرةالمدةهىةاألخوالساعة
ءعدافيهايظهرحيثالربءمجيقبلالضيقمنتهىفيسيكوناالربايومالمدةهذهأناليهودية
لمجسبالقـذاسففيوالتهليـلبالفرحالربءمجـيتنتظرابةوئروحلهاوالكنيسةلمالعاقوات
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ولكـنيسوعالربأيهاسريعاتعاآلالربءويرلمالعـالينقفيىءبدعائختمالديداخى
الهالكابنالخطيةإنسانوئستعلنأوألاالرتداديأتلمإنيأتيالالمسيحأنالراسخاالعتقاد

يعملوهوالمسيحانهيذعيوهويأتيللمسيحالضدأنعلىالرسلتعليمهوهذا33تس3

2243او28أتىقدأنهللمسيحالضدعنقالالذيالوحيدهويوحناوالقديصىضذه

الروياوسفربولسقمثلعنهتكلمواالبقيةولكن7يو2

أضدادأتىقدأنهأكدولكنهوالعملاالسمذكرمنأكثريشرحوالئفممئراليوحناوالقديعم
نستخلصالحقيقةهـذهومنطالةاكل3سولأوطألصءهءولهطسألتألحكاالةي7للمسيح

إنهابلاألضرةالساعةإنهايقللميوحناقأنننحهأنيلزمولكناألضرةالساعةأنها

أوصافويعطي23تـس2ذلخاعنينوهالرسولوبولسبهااتعردونةأخلىساعة

للصسيحالضدهذا

فضدالمسيحظهورعندإاليصحالللمسيحالضدعنالكالمانيقولمايرالعالمولكن

الباروسيافيفقطولكـناإلنجيلعصرأياألولالمسيحظهورفيلهعامألوجودالالمسيح
أنبولسقمثـليوحناتقديرقكانهناالئانىمجيئهفيالمسيحاستعالنأيألكاـخ

متعلقـةالمسيحظهورعدممـنبالرغمالكنيسةوظلتقريبالربشقريتقدالباروسيا
ظهورهبسرعة

الخليقـةءبدمنهكذابـافءشىكلءاآلبأرقدحينمنألنهمجيتهموعدهوين1
34بط2

يهلـكأنءيشاالوهوعلينايتأنىلكنهالتباطؤقوممجسبكماوعدهعنالربيتباطأال

39بط03التوبةإلىالجميعيقبلأنبلأناس

11فصلأفسسإلىرسالتهفيةاألخكلالساعةأنهااعتقدإغناطيوسوالقديس

يئطقزواليهنمعنالتفوامئاكائوالؤألئفغجمثايكوئوالبئليهئفغخزخوامئا291
مناتجميغفغلئسئواآئفغ

أصالبالكنيسةللمسيحاألضدادءهؤالعالقةبهذايشرح
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ألئلملألغآلولالخرجوامئا

بدايتهمأخذواألنهمجماعتنـافيأعضاغكانواأصألللمسيحاألضدادأيأنهمئظهروالكلمة
واألمـرمئاعقاباوليسعملهممنكاناخروجهمأنأيالجماعةعنذواتهمفصلواولكنهممئا

إنيوحناقيقوللذلكظروفاوالءأحمااليوضحلملذلكإليهموللمرسلللكاتبمعروف
يكونـوالموجماعتنافيصـادقينءأعصايكونوالمولكنهمجماعتنـامـنكـانواالكذبةالمعلمين

لمقولهمنوالواضـحمعنالبقوامناكانوالوقولهمنذلخاويطهرالداخليةلحياتنامشاركين

لمأنهـمبخروجهمأظهرواولكنهمعمومامسيحيينكانواولكناليهوديقصدالأنهمنايكونوا
لال7ألكئهلق7ليظهرواكانوخروجهمالعاملإليمانمعارضاموقفاأخذواأيمئايكونوا

عندالصليبكلمـةفإنللهابتدبرخرجواأنهميعتقديوحناقأنويبدومئاليسواأنهم
81اكو1للهاقوةفهيالمخلصيننحنعندناوأئاجهالةالهالكين

أنيستحيلاللهكنيسةفيءأعضاحتماهـمالذينأنروحئاشرحهيمكـنالرسولوفكر
ضدفيصـيرونلكبئفيشـعرونخروجهـميريدفهووجودهميريدالاللهكانإذاإآليغادروها

همءهؤالولكنلمخفصهـمالمخلصينوأمانةأبداتنفصمالالتىاللهمحبةمعىيتصثاهنهالمسيح
وصارواالسماويةالموهبةواوذاةمرةاسننرواالذينألنقائألالعبرانيينسفرعنهمتكفمالذين
تجديدهميمكنالوسقطوااالتىالدهروقواتلةالصااللهكلمةوذاقواالقدعمىالروحءشركا
647عب

الكنيسةءأعضـامعالشركةفيقلبهبكـليثبـاالالـذيأنيوحنـاقكـالممـنوواضح
ووقوفـهالكنيسـةمـنبخروجهمهددواإلخوةللمسيحقلبهفيتمكنتقدالمحبةتكونوالوالمسيح

داخـلفيكانقنإألتصيبالوالكنيسةحالمسبتركالتجربةأنيوحناقينؤهكماالمسيحضد
وهوبالصالحيتكلممسيحيإنسانولكنهوحشاليسللمسيحوالضدالمسيحيةعنغريباأعماقه
واالفـرازالحكمةمسـالةفالمسحألةالمختارينحتىتضلخارقةمعجزاتيعملولكنونجسرشر

أشرومقاصدهمشريرةأعمالهمألنالكذلةءوالمسحأءواألنمياالمعلمينوأعمالأقواللفصل

ءشنكلؤتعقفونائفذولمنمشحةقلكغأئئئموآفا252

زكاالكاـآمسحة

زيتيفيـدوالالمسحةفعليفيـدالكلمةفمعنىالفعليفيدلم4الكلمةمناألضرءالجز
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أيضامسحةولهممعضدينكانواالمسيحأضدادألنالمعموديةليستوهيالمسحة

وكـانتءواألنبياللكهنةالقديمالعهدفيوكانتالعملءأثناالزيتفيهائذكرالزيتومسحة

الـتىالمسحةولكـنلهالمكرشالعماوموهبةالقلعسللروححامأليكونالشخصأنمعنىتحمل
ءشيكـللفهموالمعرفةالذهنانفضاحتعطـىالتىالقدسالروحمسحةهييوحنااقيقصد

4254الـوالكتبليفهمواذهنهـمفتحالكتاباتوسطمنواللةالروحيخصماوخاصة

االنسـانيحتاجوالواحدلكالمعرفةلتعطيالجديدالعهدموهبةإنهاالبيإرمياعنهاقألالتيوهى

األعمقالمعرفةفيدعونللمسيحالمضادونأتااللهمنمتعفمينيكونونالجميعألناصاحبهيعلمأن
عـنهـذهأخفيتألنكقالحينمافضحهموالمسيحالشعبعأمةليضلواالخفيةواألسرار

تكـونأنيلزمالمسيحياإليمانعقائدكلف1152متلألطفالوأعلنتهاءوالفهماءاطكما

واألعمقاالكثرالمعرفةيذعىتنوكلالعـاديالمسـيحييدركهالكىالسهولةمستوىعلى

مسحنيوالمساكيناألطفالعلمفالمسيحيةللتضليلبالدينتجارةهيالعويصةباألسراروالدراية

السرهكذاالرلسولبولمننويوضحهاءوالفهماءالحكماوليس481الوالمساكينألبشر

هومايعرفهماناللهأرادالذينلقديسيهأظهرقداآلنلكنهاألجيالومنذالدهورمنذالمكنوم
إنسـانكـلمنذريـنبهنناديالذيالمجدءرجافيكمالمسيحهوالذتياألسفيالسرهذامجدغنى

6282اكويسوعالمسيحفيأكاملإنسانكلنحضرلكيحكمةبكلإنساككلومعلمين

مخانانعمتهيخنىمنليمتلـئمدعـووالكلالمسيحبظهورظهرتالمخفيةالحكمةكنوزفكل
كنوزكللمعرفةذهنهتفتحالقدوسمنمسيحىإنسانكلاستلصهاالتىعىالقدالروحفمسحة

أساسهوىالقدعفالروحالفمبنفخـةأوالسريءالعشـاأوالمعموديةفيءسواوالفهمالحكمة

يتبتناالذيولكنا48الـوالمساكينألبمثئرمسحنيألنهعليالربروحالمسحة
قلوبنافيالروحعربـونوأعطىأيضاختمناالذيللهاهومسحناوقدالمسيحفىمعكم

22و113كو3

المسـحةالءكاآلمكاـمهال6إهألثأقلوبنايخااللهلناكملهامفرحةأفعـالثالثه

بونوالعروالختم

ولاه7بمصالألفبمءشيكلوتعلمون

كشفالذيالمسيحبواسطةمعرفتهلناأعلنالله42540الوالكتبليفهـمواذهنهمفتح



وتفسرشرحيوحناللقديساألولىالرسالة9

1ه51يـوأبيمـنسمعتهمابكلأعلمتكمألنيءأحباتهيتكمقدإلالكنيءشيكلعنلنا
والتوبيخللتعليمصاعهوماكلفيهفاإلنجيل4163يوءشيكليعلمكمالقدسوالروح

أثناسيوسالقديسأقـوالومنالمسيحيةفيعالمايصبحوعمقبوعياإلنجيليقرأوالذيواإلنذار
أخرىكتاباتألييرجعيكنفلميحتاجهماكلاإلنجيلفييرىكانأنهالرسحولي

لبقيكلؤأنتعلفونهالئكـنمتلالخقتعلفونلشنغنكغالكلإليكغأمحثمتلغ212
الخؤلممنمنلئ

إلىتحتـاجالوالتىفيهـمالذيالحـقمعرفـةتنشيطإليهميكتبالذينفييحعىيوحناالقديس

أنإلىحاجـةفيبلتعليـمإلىحاجـةفيليسوافهمالكـذبيمحيزالحـقيعرففالذيتعليم

مـنيوحناالقديسيقذمهمافكـلكذبهووماحقهومابينالتمييزفيمعرفتهميستخدموا

الذيالحـقعلىكذبهوماكلويقيسوابالنعمةمتأصلةمعرفةمنفيهممايوقظلكىإنماتعليم

القدسالروحموهبـةوهـيءشيكلتعلمكمالمسحةألنالمسحةذكرعلىرجعةهناأدركوه

الكـذبعـننظركمألفتولكنيعينهاالمسحةمنالحقتعرفونوأنتمإليكـمتبامإنييقولفهو

أخذتموهاالـتيالمسحةفمنللمسيحأضدادأيدعونالذينالكنيسةعنالخارجينفيتنظرونهالذممما
منالمسيحمنقبلتموهاالتىوالمسحةمفيالحقوليسمزيفونهمإنماءهؤالأنتدركواأنينبغى

كـذبهوالمسيحمنليسهومـاوكلكذبكليكشفالذيالحقكلحقهيالقدومماى
الحقأيآلطهـصاألليثياضدوالكذب

ءالبدمنللناسقتاألكانذاكتعملواأنتريدونأبيكـموشهواتإبليسهوأبمنأنتم
وأبـوكذابألنهلهتمايتكفمفإنمابالكذبتكفممتىحقفيهليسألنهالحقفييثبتولم

84يولكذابا

حقفيهليسألنهالشسيطانمنوالكذبالحقهواللهألناللهمنهووالحق

اثضمييحكذفؤهذاييغائقفؤشوغيأنئنيهزاثذيإألائكذابئفؤمن222
إئنوالاآللتئئيهزائإلي

هذاالمسيحهويسوعأنينكرالذيالمسيحوضدوالكذابالكذبمنيقصدهبمايصرحهنا
االبنفإنكـارالحقيقـيالمسيحعمليلغيوبهذاالمسيحيسوعضدنفسهنصبالذيالكذابهو

ولكـناللهعبادةيعفحونالذينالكذبةالمعلمونهمءهـؤالأرسلهالذيلآلبإنكارالمتجسحد
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منأعظماللهبـأنيدعوطالذينغنوسيونيهودوهممسيحيينأنفسهمويسفونمخترعةيطريقة
أئامتجممئداالمسيحيسوعلالبنإرسـالهفياآلباستعالنامنكرينالمتجممتداالبنفيئعبدأن

اآلبلمعرفةالحقيقيالمدخلفهوالحـىدالمتجمحالكلمةباالبئاالعتراف

ةياحكالةء5لكذاب1

الكاماالكذبيسكنفيهالذيالفئةرئيستمئلهناالمعرفةوالصفة

المسيحهويسوع

البن1فهواآلبمعجذاخاصةبصلةمجظىألنهاليهـودمسبامأكحريفيدهناالمسيح
يمئلالمسيحبأنيقولونإذيضلـونقنوهناكاليهودمسبافيموجودةيخرصفةوهيالوحيد

كـيرنثوسكانإذاواضحوغيراآلالمقبلوتركهالمعموديةفييسوععلـىحلأعلىأيونأ

تدخـلوهناالمسيحخصئدإنكارهيالكبرىوالضاللةالامالغنوسيينمعالضاللةهذدفيمشتركا
المسيحأضدادهلمعروفوغرالمسيحضديحسـبالكـيرنثوسولكنالكرنتيينهرطقة

عقائدعدةأمواحدةعقيدةمالكثرون

ة7لمث8حمالمسيحضد

فيقمتهاتبلـغللمسيحالضدوروحشخصيةوليستعامةالصفةجعليوحناالقديسيحاول

كـيرنثوسوتعاليموأنواعهـاالضاللةفييتغلغلأنيريداليوحتاقولكنواالبناالبإنكار

وإيرينيئوحمههيبوليتسأوضحها

المالئكـةأحدكاناليهودعرفهالـذياالتإنقالأنإلىالحدبهبلغالكذبةالمعلمينوأحد

ياللهواآلباالبنأنكراوهكذاألعلىللهاهووليسألألآلسءهلمماعه1الكونخالقي

ويركـزاخرافاتهميعابمكانولكنهالنعاليمبهذهمهتمايكنلميوحناقولكناالبنأعلنه
لذلكالتجسئدبواسطةالمسيحيسوعاالبناستعالنمنءجااآلبعنعرفناهماكلأنعلى

وهـيءشىكلتعرفهـمالتىالمسحةوعندهـمالحقيعرفونبأنهمأوالدهيوحناقيخاطب

القدسبالروحوأيدهاللرسلسفمهاالتىالمسيحتعاليم

ولكـننفسهالثمخصيقصدالمهووالكذابالكذببأنهللمسيحالضدوصعوعندما
الكذبةعلـىركزيوحناوالقديسللمسيحالضدوهيالكذبفهيمنهانطلقتالتيالبدعة
ومعلميناكاذيبإلىـتتفرعومنهاللمسيحالضدهواعتبرهاأيامـهفىرتدهالتي

7ماألولىووحنارمالة
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المسيمضدتعليمهذافصارمعايسوعوتجصئدالمسيحالهوتأنكرواانهموأساسهـاللكذب
يصدقـواحتىالضاللعملللهاإليهمسيرسلهنماوألجلمعاواآلباالبنإنكارمعناهيكونوهذا

21و211تس2باإلثمسروابلالحقيصذقوالمالذينجميعيدانلكيالكذب

اللهحقيقةمعرفـةفيفيخطئباإلثميسروضـنبالحقيسرقنتبقافىهناكأنهناواضح
وهذاالضـاللوقبـولالضـاللبسببالنفسمننابعـاوكذباعليهيحالسبخطأذلكفيكوضا

الكليالحقهوالذياللهمعرفةفيكذبواألنهمقأتألكذبايحسب

واآلباالبنبينمحكماربطايربطيوحناوالقديس

أبـيلعرفتـمعرفتمونيلوأبيوالأناتعرفوننيلستميصوعأجابأبوكهوأينلهفقالوا

891يوأيضا

فقدرأنيالذيرأيتموهوقدتعرفونهاآلنومنأيضاأبىلعرفتمعرفتمونىقدكنتملو
9و417يواآلبرأمما

آثضااآلبقلهياالئنيعتردثومنآثضااآلبتهنليماإلثنئئكزقنكل232
أنهيسوعالمسيحعنيقالولكناالبنأنهيسوعبدونالمسيحعنيقالأنالعادةهنااألصل

االبنهو

لهفهـذاالمسيحتعليمفييثبتوقناللهلهفليسالمسيحتعليمفييثبتولمتعذىتنكل
9يو2جميعاواالبناآلب

الذياالبيكـرمالاالبـنيكـرمالتناآلبيكرمونكمـااالبـنالجميعيكـرملكي
532يوأرسله

416يوبيإألاالبإلىيأتيأحدليس
417يورأيتموهوقدتعرفونهاآلناوتنأيضاأبىلعرفتمعرفتمونيقدكنتملو

5132يوأيضاأبىيبغضيبغضنيالذي

يهـوديغنوسيوكـيرنثوسمريـمءالعـذرامـنمولودالمسيحأنأنكـركـيرنثوسبأنعلما
متـأنسإلهالناصرييسوعأنمؤكداكلهاللكنيسةتعاليمهيكشمفكانيوحناوالقديسمصري
اآلبلهفليسالمتجعمثدااليـنالمسيحبيسوعيؤمنالقنوكلافزاقبالبناسوتهمتحدالهوته
أبانااللهيكونأنلحكنفالأنكرناهوإنللهأوالدارونصبهأمناوإنأيضا
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124272اإليمانفيالثبوتب

منستمعئفوةقايكغتتتإنيكغإذاقلءاتدجمنمتمعئفوةقماأثتئيأفا243
األلبوفياالئنفيتثئتونأيضافأنتغءالتذ

311رؤإكليلكأحديأخذلئألعندكتمستئابماسريعاأتيأناها

فألكلمةيوحناإنجياءبدمنذالحقمنسمعوهممايتمسقكواأنأوالدهإلىيوحنافيقولهكذا

لكلمة1مننابعةمعرفةوكلقـولوكـلفكركليكونحتىالقلبداخلتسكنأنيلزم

لكيالقليفيكالمئختأتللحقبالنسبةالتعليمأساسهيالقلبفىيدومأويشبتفكلمة
نهارليلبالكلمةلهجهيكونمؤمنكلأكالويوديوحنافالقديس1ا911مزإليلثأخطئ

فأينماواالبناآلبمعشركةلهـمستكونقلوبهمفيالحـقكلمةثبتتلوألفبهايحياحتى

تتـموحيصئذ32ة41يوزالمنصنعوعندهناتيوإليهواالبناآلبيسكناللةكلمةتسكن
يةاألبلهالحياةوتتمالشركة

لةلمصهـلحأنتمأما

الحقنصيبعنليكونواأوالدهيحجزهناللمسيحأضداداوصاروامئاخرجواالذينمقابلفي

رالحـقالحـقفيفيثبتواوعواطفهموعقولهمقلوبهمليمألوقبلوهبهوآمنواسمعوهممايحتفظوالكي

الذيءالرجاسببعنيحاورهمأويسألهمتنكللمجاوبةمسنعدينويكونواوينموافيهميثبت

فيالثبوتهوبالحقالتصمتكألنالحقمنليسهوماكلرفضالتلقائيةعندهموتكونفيهم

لمس7غولوكلمةيومكلتنمومعاشةحقيقةواالبناآلبمعالشركةوتصبحاآلبوفياالبن

لحتدووتدومتسكنبلهىكمااتبقىمنأكثرتعنيفليثبت

معناهيكـونفيهمااإلنسانتعايسإذاوالروحوالحقبالروحالحقمعتعأملهنافالثبوت

سيحالموسكنى22غلثأيحيأالمسيحبلأناالفأحياوالمسيحالقلسالروحسكنى
كمـاحدودباليكـونالمعرفـةفيالنموحيثحدودبالالحتىعلىانفتاحمعناهاإلنسانفي

الححةبخبرتهبولسيقحفناق

اإلنسانالباطناإلنسـانفيبروحهبـالقوةتتأيدواأنمجدهيخنىمجسـبيعطكملكي
تمتلئوالكـيالمعرفةالفائقةالمسيحمحبةوتعرفواقلوبكمفيباإليمانالمسيحليحلالجديد

91ا36أفاللهءملكلإلى
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يطلبمماثرايأخذلكىيطلبلمنومهيأةمعآةالعطيةهذهأنويؤكديعودثم
تعملالتيالقوةبحسبنفتكـرأونطلـبممـاجدافراءشيكلفوقيفعلأنوالقادر

302أففينا

يكمللكـىمسيحيإنسانكـليحتاجهاهائلةعطايابولسعندقيقابلهيوحناقفتبوت

المسيحقامةءملإلىكامألإنسانابالنهايةيصرلكىللهإدراكه

األتإلئةةائحظيإفؤوغذتاائذيالؤكذفؤوهذأ252
هوودوامءبقاـةعمليهوواالبـناآلبفيالثبوتأنونصذفونعرفنؤمنأنيتحتمالحقيقةلب

رسالتهيوحنابهاقافشتحالتىالشركةنفسهاوهىأبديةحياةهيواالبناآلبمعوالحياةحياة

التىاألبديـةللحياةواستعالنالآلباستعالناذاتهبحدهوكانمتجسحدااالبنظهورأناألولى
االبمـعالشركةهذهأنهوونمارسهنعرفأنينقصناالذيولكنلناوأظهرتاآلبعندكانت
حبنـاكـلعواطفناكلونركزنلمأنمئاختاجاألبديةالحياةفيشركةواحدبآنوهيواالبن
الداتـمفرححياةأوألفهياألبديةالحياةهذهفيواالبناآلبمعنتعامللكيوأملنارجائناكل
بحسـبيسكتواليهدأالالذيالقلىواللهجالسهرإلىختاجملتهبحبحياةومجيديهينطق

أيضاالليـلفياشتهيتكبنفسىالنفسشهوةذكركوإلىاسمكإلىءاألنبياعطمءإشعيأخرة
رأىولكنـهالقديـمالعهديخاعاشإنسـانهذا9و628إلقأبتكرإليلثداخلىفيبروحي
قلبهكانهكـذاالسمائيةالذوكصاأيقدوسقدوسبالقدوسالشاروبيممعلهوستحالقدوس

الحياةهىهذهومماالقدمعالعشرةهيهذهوالنهاربالليليكفكانفمامعاوالتسبيحبالحبملتهبا
األرضعلىهناواالبـناالبوعشرةاألبديةالحياةنذقلمإنألنهاألبديةالحياةفيواالبناآلبمع

حياةوالعشرةهناكلنايكونفلنوثبوتناورجاتناوثقتناوحبناإليمانناوموازيةمساويةلتكون

المستنرينطفئالالـذيوالسوقالدائمالقلياللهجقوامهاحياةعلىانفتاحهىاألبديةالحياة
العينهالـذيعلينـاالساهرللقدوسوالبركةالمجدءوإعطاالتسبيحالدائمالملتهبوالحـباللةبنور
هذانستحقماوتمجيدهلشكرهبسهرناعليناسهرهنشاركهلمفإنواحدةلحظةعئاتناموالتغفل
اسـهروااسهرواكئرابذلكأوصاناقدوهـوسهرنافإناألبويوالحنانالعطفوهذاالسهر

منبابنهليضحـيدفعهالذيحبهلناينكشفمعاوالجسديوالروحيالقليالسهرففىاسهروا
ونحيامعهلنقومحياتـهليهبنادماحياتهوينزفليصلبدفعهالذيالمسيححبنكشفويأجلنا
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لصاحبوالبركةوالكرامةالمجدويعطيويستحيشكرللذيعذخرةلمسيحوااآلبأسرارإنهأمعه
ومافيـهيثبـتاللهاللهفييثبتفالذييوحناالقديسعندالكاملالثبوتهوهذاوالبركةالمجد

روالشبالتسبيحفمنايتسعةقلبنايئسعمابقدرعلينامجدهغنىبسحكبإألفينااللهيثبتانصعنى

فتفرحأيضاسأراكميرلكنيحزناآلتعندكـمكذلكفأنتملتالميذهالربقالوحينما
النعاسمننفسهحفظللذيإنفسهئعلنولمنيظهرولمنفءيترافلمن6132يوقلوبكم

وأناأبييحبهخبنيالـذيوصاياهأعظمهوالذيبابيلهجبقلبالعريساليتقبلوسهر

هوهذامعهاألبديـةالحياةوظهورالمسيحظهورهوهذا2ا41يوذاتىلهوأظهرأحته
هوالربفـرحألن6122يومنأينزعهأنأحـديسـتطيعوالالحياةيعطيالذيالفرح

801نحقؤتكم

أخذتفوقاانتيقانضشخةأثتنموأفانضفونكغانذينغنهذاإلبكغكتنت72و262
حنيئغففكيئكماتلأخدئعلمكغآنإلىيكغخاتجةؤآليكغثابتةمئه

تتئئونغلمتكغكماكذباشتوليخقوحييشيءكلغنغيئقاالمسئخة
يل

بهوعلمسبقمـاإلىالشعبكـرةظهيعيدهنافهو8152اآلياتمضمونهوهذا
الحقمسحةفيالثبـوتذللعلىوزادالرسالةعنهيكنبأنأرادماةخالهوألنهوأوصى

عليهميعيدفهوبالهيشغلالذجماالساعةموضوعيختـمأنأرادفهوقصدبالليسوالكالم

ويتمستـكيعودوهوايمانهمعلـىوذلـكالكذبـةالمعفمينقياموخطورةبهيؤمنونماخالصة

لهاتذكرهمفيهمثابتةفهىثابتينبهاإليمانفيلتحفظهمبالمسصيحايمانهممعأخدوهاالتىبالمسحة

تحفظهمراسخةكقوةفيهمالثابتالحقببالنالبدعهذهضدبالدفاعحضنتهموقدءالبدمنأخطوه

كلتعلمهمأخذوهاالتىمـحةفالممغريبلتعليمأذانهميفتحوأالأنهوعليهيؤكدوالذي
تعليـممجردليستالمسحةألنغريبةأخرىتعاليمليسمعواآذانهميفتحواانلهمحاجةوالءشي

ممىالقدفـالروحاإلنجيلعـنغريـبمعلـمبالالمكتوبكليفهموالكيواسمنارةانفتاحهيبل
واضحاالحـقمجعاإلنجيلعلىالبصيرةفانفتاحاإلنجيلكلمةفيالعاملهوهوالمسحةفيالعامل

كاذبةظنوالكليهدمأنوقادرا

الكذبةوالمعلمينالمسيحضدبتعاليمالخاصءالجزختأم72و62الرسالةمنءالجزهذاويعتر
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4ئةههذاإليكمكتبت

هناإلى81اآليةمنالمسيحضدعنالرسولكضبهماكل

ءالالثئالللأللمكيضفونكمالذينعن
ليوافقاإلنجيلفيالـذيالحقومجرفواببدعتهمالكنيسةعلىيطغواأنجهدهمكلكانينالله

ذلكيوضـحلميوحناقولكنتأثيرلهكانالمضلينءهوالعملأنريظالكالمومنكذبهم
معفمإلىبعدمحتاجينكيرأنهملهميؤكدولكنه

صالةءكاآله4لمسحة1

لثقتهذلكويكررمعهمبـاقالروحألدفيهـمثابتةوهيالمسيحمنأنهاالرسولافييثق

المعنىفذانفسثاالعبرانيينسفريقولمابعكسفيهمالمسيحعملفيالكاملة
مـاأحديعلمكـمأنتحتـاجونالزمانطوللسببمعلمينتكونواأنينبغيكانإذألنكم

21دعباللهأقوالةءبداأركاالهى

الموضوعنفسفيتسالونيكيأهلمشحجعابولسبرالقدييقولكمالكن
حتىللهباايمانكمذاعقدهأيضمكانكلفيالربكلمةأذيعتقديبلكممنألنه
8ااتسشيئانتكلمأنحاجةلناليس
أناللهمنمتعفمونأنفسكـمألنكمعنهاإليكماكتبأنلكـمحاحةفالاألخويةالمحبةوأئا
49اتسبعضابعضكميحب

ألنهمواضحـاعندهمالحـقيكـونلكىيشريينمعلمينإلىمجتاجونالالحقيقيونفالمؤمنون
هـذهفيمراراالرسوليؤكدلذلـكللحقتقودهمالئعينهاالمسحةوصلتهمالتىالكلمةمعاستلموا

وفيمؤمنونأنهممتأكداعرفوهقدمماليذكرهميكنبولكنهيعلحهبمأنيريدالأنهحقيقةالرسالة
للمؤمنينيقولهأفايمكـنجديدهناكفليـسمزعزعوغرمحفوظاءالبدمنسمعوهقدماقلويهم

يتبتواحتىالروحـيووعيهـملضمائرهمفقطيوضحهإنماطانالمنحضلوهقدالذيمنأكثر

كلفيـهيثـقأنهيوحناقيعتبرههذاحقهوالمسحةئعلمهماكلوإنداعلمحبم3ألشقبمألدلمفيه
الثقة
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والموتالحياةللشريروالذينالثهأوالد4

301

1282342

128233ئاكالمسيحءومجيالثهأوالدأ

نيمثهنخخلىوآلتقةلنايكونأطهزإذاخئىيإلاتئتوااألؤآلذلقاواآلن282
قجيئل

وهيياآلتياوبالسابقتلتحةأنيمكنأخرلموضوعموضوخمنانتقالأيةئعتبرااليةهذه
لهيكـونألنهواالستمرارالثباتإلىهـيالتعليمهذابعداالالالحاجةأنإلىمضمونهافيتشير

أمامهسنقفالذيالقاضيفيالئقةيخصفيماالعظيمةنتيجته

وقوفنافالمسيحظهورأيالباروسيامواجهةفيأصبحناقـدأنناتفيدواالنباآليةوبداية

اتياأليضرةالساعةبعدالقريبالمستقبلفيشعالنهاقربوهوالرسلكلاعتقادكاناهذاامامه

التعاليمكلمجملأنوهـىاجاهامةحقيقـةيقـذمأنفىيمدأاآلنبكلمةفهوفيهاخأض

الحـالهووهذاكذلكاألمركانإنأنهممعنىالمواتيغيرالحاضرلواقعيالنسبةاحبمطلوب

مموقفهمخاصةنصيحـةورسولكأباألخيرةالغاليةبالنصيحةءاألعزااألوالد3لحخاطبةيبدأفإنه

4غلفيكـمالمسيحيتصؤرأنإلىاأيبكمأتمخضالذينأوالدكبيااالمربقوةالروحـي
األخيرةالرسولبولسمشاعرمثلتمامااأ

لالشكلصح2فألكابملليهاثبتوا

مجصملونهمـاأعظمألنحصتلوهقدفيمايستمروالكيكختأمهنايقولهاولكنمكررةنصيحة

وعالقتهمالشخصيةشركتهموتدومفيـهويدوموافيهيبقواأنهووجهادهماإليمانيةحياتهميخا

الرأسالمسيحفيدائمةقاتمةحيةءكأعضأالذاتيه

غ4الألثلآلهـ6أظهرإذاحتى

عنيتكلـموأنفيهثابتوقأننانجدحيثمستعلناءابرليجعلمجيئهفييحدثلماتوضيحهنا
مجهولأمرفهذازمنـاأماقوألمناسباأمرايعتبراالضرةالساعةأنهاأعلنأنبعدوظهورهلمجيئه
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فـإنارداحتمالفهوورجائنـاايمانناكلإنهمؤكدأمرفهذافيظهرمجدثأنولكنتماما

وكلمـةمآلتههذاانتظاربعدمخجلغيرموقفنايكونأنيلزمحتماسيحدثوهوهذاحدث

والفعـلالثـانيمجيئهفيعليهوجروحهاألمواتمنالقائممجسدهاسشعالنهتعـنياظهـوره

ءسواالربظهورإلىإلشارةالجديدالعهدأسفارجميعفيبكثرةاسئخدمطص4الةلد
بـطا1321174ايوالثـانىمجيئـهفيأوالقيامةبعدظهورهأواألولمجيئهفي

كـو8و32ايو41و121يو41او612مـره123يو131

والظهوراللهعـنقـطيذكرلمولكن54بط011اتي3612تي341
ولكـنفقـطئرىالالظهورحيـثالروحىوالوعياإليمانبعينولكنبعدالجسدبعينليس

والكيـانالحاليعمخطيراأمراالخجلأوالثقةتصبحهناومنحقيقتهفيوئدركهالرائييعيه
الندمإحساسفىلالنحسارأوللفرحإتا

الجديدالعهدفيتءوجـامرةعشرةثالثيوحناالقديسذكرهاالباروسياأوالثانىءوابر

مرةوثالتينأربعا

أللمكاأالفىلهلمالحنخجلاال

الذيولكنافـدانبإحسـاسأنفسنافيوننكمشنقشعرإذوحضرتهظهورهمننخجلال

يتقدمءالرييثقةبلالقاضيظهورمنللخجلصببلهيكوناالفيهثابتايكون
تـى2باالستقامةالحقكلمةمفصأليخزىالعامألمزكـىللهنفسكتقيمأناجتهد

الغعآلكاثاهمجيئهفي

بقيـةفىولكنالثانيءللمجىمنسوبةالكلمةهذهئستخدميوحناالقديسكناباتكلفيفقطهنا
متاإلنسانابنحاكاأءبرأيضايكونهكذامتىقإنجيلفياستخدمتالجديدالعهد
وتسـالونيكيوالثانيةاألولماكورنثوسرسالتىفيرسائلهفيالرسولبولسأيضاوذكرها4273

الثانيةبطرسالقديسورسالةيعقوبالقديسرسالةفيأيضاتءجاكماوالثانيةاألولى

األخـرىالمصادروبعضبرديةوثائقباكتشـافالكلمةهذهمعنىعلىكثرءضوألقيوقد
البطالسـةأياممنوذلك1إليكيأتىملككانظرالصراخيرافقهـاالباروسيافكلمةاليونانية

1حكلءهحةةأ669
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مهوألشيئااإلمبراطورزيارةكانتئرقالفيحيثالميالديالثانىالقرنإلى
الثانيأراألولءالمجيفيءسواالملكالمسيحءمجيعنالتعبرفيالمسيحيينلدىاستخدمتوقد

وبدونبصقةأبيهملرؤيةالعائلةأفرادحصولعدمجهةمنقلقههنايظهريوحناوالقديس

متجذدهواللهمنالمولودألنالثانيمجيئهنيالملكالمسيحنستقبلاللهمنالمولودينوبثقةخجل
يثحجاعلرويالمواتيةالفرصـةتهئوالتقوىالروحياةالسماويأبيهلرؤيةاستعدادوعلىداثما

غامربفرح

34كوالمجدفيمعهأيضاأنتمئظهرونفحينئذحياتناالمسيحأظهرمتى

وعدمللمسيحالثـانيالطهورمواجهةفيبالتباتيطالبكـأنإنالرسوليوحناوالقديس

الدتانالقاضيظهورسيكونالمسيحظهورألنالتقوىفىالثبوتعلىمجضفهوالخزي

جمئهقؤئودالبزيضنغقنكلأنقاغقفوافؤتازأئهغيفئغإن292

منهـمالذينالكذبةالمعئمينمـنحذرهـمثملمالعامحبةمغالكنيسةالرسولحذرأنبعد
أماميظهرواأنيمكنهموحدهبهالذكأالمسيحيللمؤمنبالنسبةالرصنعقيمةيوضحبدألمالعا

الشيطانأوالدمقابلفياللهأوالدأنهمالمسيح

بعمـلومنالبربعمليعيشبأنهاللهمنالمولودالمسيحىاإلنسانيعةطبيوضحالرسولويبتدئ
متهمولودالير

2لحكاطقآهألألص2داأل7ءمنهدلومو

أوالدأنهمباعتباريخأطبهمأنهةخاقطتأتلمألنهاالمسيحمنمولودينيقصدالولكن

اللهمنمولودهوقنكل39اآليةوفيللها

اليكـمكتبأوالديياويسوعاللهيقصدبارأنهعلمتمإنيوحناةالقديسقولوفي

ا2يو1البـارالمسيحيسوعباالعندشفيعفلناأحدأخطأوإنئخطئوااللكيهذا
منالمقصودإننقولأنأماناثرافمنالرسـالةروحوبحسب19باراللهأنوواضح
أنهناالمقصودإننقولأنمنأماناثراوأيضاباراللهأنة3هةكاسألهوبارعبارة

جميعالقولهذاعلىويتفقبـارالمسيحأنهنأيعنيانهنقولأناألصحمنفليسبارالمسيح

وليسالمطلقبالمعنىتءجاباركلمةألنباراللهإنيقولنوراللهإنيقوليفالذيالكبارءاآلبا
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واإلنسمـانالبرعملممملقدألنهباريسوعوالمسيحالكفىاإلطالقعلىبارفاللهالعملممعنى
بأمانةاللهوصايـايعملأنهمعناهالبريعملالذيألناللهمنمولودهوالبريعملالذيالمسيحي

دايفالـبريعملقـنألناللهمنمولودايكونالبرليعمتنأنءالعلماجميعبحسبفالمعنىللها
للهاعملبواسطةحتماذلخـايكونهةكاهألتلال



الثالثألصحاح



الثالثألصحاح

لئمائظيغرقتاآلهذاأخلمنأاللهأؤآلذئذغىخئىاآلبأغطأتامحياعيملةأنالزوا31
آليعرفهنهأل

البريصنعقـنكـلإنآالثانياألصحـاحبنهايةموصولةالثالثاألصحاحبدايةأنواضح
يلفتوالرسولكحمدكاهتةالألع3ألألبممنهمولودلمعنىعميقتأملوهوممهمولود

جذاالعاليالمستوىإلىخيالهمويرفعلالبناالبـامحبةأياألولىللمحبةالمحبوبينأوالدهنظر
المحبـةعظمعـنيفصحالذيالتعبرهيمحبةدةاعوقولهالعطبةهذهاللهلناوهببحسبهالذي

الدرجةعظمأنـهأياللهأوالداالسموأعطاهمالبنؤةأعطاهمبلاسميالعطةيهبهملمألنه

يوجـدالألنـهاإللهيةالطبيعةءشركاليكونواالجديداللهلوحسجألتفيلتسجلاسمهامعاإللهية
قائمةمحبـةمحبتهمـنوأعطانامحبـةاللهكانفإناللهإألكجوهرالمحبةعليهيطققتنالوجوديخا

حقيقةيحمـلولكنهوحسباسماليسفهوطبيعتهءشركاأصبحنافقدتفارقناالكياننافيداتمة
لمتطلباتهاخاضعينأعطاهاكماحققناهانحنإنإلهية

ألنالعـداوةمهبطلمالعـاألنلمالعامنعدائيةمواجهةأعطتنافيناالدائمةالقائمةالحقيقةهذه

الحسبهذاأخذواالذينعلىبالرضاشعورأيعندهمليساللهيعرفونالوالذينفيهقائمالشرير

واقـعهغـاالشأكيدفعـألوالسمعااليطقونهاالإنهماللهلطبيعةمشاركإنوصاروااللقبوهذا
بـهميبتدئالذيالحديثمدارهـىالعالقـةهذهكمسيحييناللهمعالمباشرةالعالقةقيامعلى

أجلنامنالمسيحفيمحققةقائمةهـياللهمعالعالقـةهـذهأفاعلىالرسالةفييوحناالقديس
نظروا1الرسـولبولسالقديسقالكمايقولحالهولساناألصحاحهذايبدأيوحناوالقديس

611غلبيديإليكمكتبتهاالتياآلحرفراعما

بـأناآلنلناءالعطاولكنحينهفيوئستعلنيكونأنبالعتيديقازنالالممئزءالعطاهذاولكن

بلفحسبأوالدانكونالحينماءالسمافيالمجدشركةإلىبناسينتهيالذيهراللهأوالدنكون
فهناهناعليـهحصلنالماتكميلهناكيكونحيث32يوحناالقديسيقولكمامثلهنكون

لمحنكونهلماإعدادأوسنكونلماعربونهواللهأوالد

3ةأحثالألكايممة7محيةإلةنظروا1

أوعجيباشميئاإليـهارالممشيكونماوغالباالعجبأولالستفهاملديداالعهدفيتأتيلةزا
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والبحرالرياحفـإنهذاانسانل5ةأيقائلينالناسفتعجبمثللهأئتعجبأخالقا
873متجميعاتطعه

أصبحـتحشىكلمـاوغشيتهممألتهـيمكأنهاالحبةأنهناوالعجيبكا3ةلألكامحمة
اإللهيةالمحبةسعاعلمصدرافيهمواصبحتملكهمكانهاللهامنالتيبةاهذه

منأسمـىاإللهيةفالمحبةالعـاليمنءجـاءالعطـاهناغةةثلولالحناأعطفىفىقالوعمدما

فينـاسكنتاإللهيةالمحبةأنأيودائمةفيناثابتةصارتوقبلناهالناأعطاهاوئااجاطبيعتنا
دائمةسكنىاللهكأوالد

أللهاأوالدلكلمةومكملةمرتفقةاآلبكلمةتءجاهناةكاشءاآلبأعطانا

127رؤابنالييكونوهواإلهلهونواءشيكليرثيغلبتن

السآ24الولهحقاهكالولهـفقالسيللةاأوالدئدعىحتى

اللهأوالدلئدعـىمحبتهأعطـىإنهيقللمألنهاالبنمستوىالىالعبدلنقلتءجاهناىحتى

فيبلاالسـيمفيليسىفاتقوسموارتفاعهنااالتجنسإلىالعبدجنسلتنقليؤحصىتءجابل
علىمركزاءجاالتعخبفهنا861رواللهأوالدأنناألرواحنايشهدنفسمهالروحالجنس
يصيمعطبهااآلبجعلتالتىالدرجةإلىالعلنيعطائهافيوسخيةوكريمةعطمةكانتاأنالمحبة

العبيدنحنلناأبا

ألنـيأحباغسميتكـمقدلكـنيسيدهيعملمايعلمالالعبدألنعبيداأسميكمأعودال
151يوهأبيمنماسمعتهبكلأعلمتكم

توضـحالرابعاإلنجيلفيءس50هئةىاللهأوالدتعبيراستخدامإنابرووكالعالمويقول
تءجـاكماتهيتكمفكلمةلآلبالذيالصراثعلىبحصولهمممحزةالجديدةالجماعةطبيعة

التىوالمكانـةلناصارتالتىالطبيعةأيالجديدمأالكيانمعنىتعكل5151يوفى
ناهاأخذ

ملوكـاوجعلناالرويافيءجامثلماالعلياالدرجةبلوغهنائدعىحتىهناتءجاكما
يوجدأنهولووحقيقةحقاأعطىاللهولكنلقبمجردهوليسأي6ارؤأبيهللهوكهنة

أخذماونسيكعيسوالعطةاحتقرمن
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هة4بمئآهبم5هذاأجلألمن

علىتعـودهذاأجلمنفأصألللهمعرفتهـمعدماليظهروالباغضينالحاسدينإلىنقلةهنا

معطيالحـقاللهيعرفونالاصألألنهـموصدتهاوقيمتهـاالعطيةيدركوالمفهمالرافضالعالم
الذيـناستنكرواوبالتاليأبيهللهالوحيداالبنيسوعالمسيحفيأصالاللهاستعالنفأنكرواالحق

ءوايمطبيعتهفيشاركوه

ألنـهأعطاكموليسأعطاناالعطيةفيمعنانفسهيشركأنهيوحناقأسلوبفيوالجميل
منهمولـودالبريصنعمنكلأنحياتهفيمجبكماهواكملهالذيالشرطوأعطىسبققد

فيالضمغنفيأوالدهيشركأنأرادقمحهافيهبلغتوقدالعطةهذهفيشريكهوإذهذاأجلمن
والعجيبةالعجـاحدعندهبلغتالتىالعطةهذهظروف

وهـيمحبتـهجعلقـدلخالصناالوحيدابنهإرسالفيلتنازلهموافيهوالذيهذاتنازلهفيللهؤ
معناليمتلكوهالآلخرينونعطبهابهانعملأننستطيعخاصـةلناصامللحكونطبيعتهصميم
البنهإرسالهفىكـثرواضحـةنجدهاالفاتقاللهحبعظمةفيتمفنالوولكنالحـبفيكشركة

الحيـاةلـهتكـونبلبهيؤمنتنكليهلكاللكيالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذا
الهـائلالمقداربهذاأيزؤهكـذابكلمةهكـذايصفهالمللعـااللهفمحبة361يواألبدية
إرسالقبلواالذينباحمهالمؤمنينإلىالتفتوالمقدارالقوةوبنفمبالمرةسابقةلهليسالذيالمتنازل

جـداأخصبدرجةولكنلمالعابهاأحـثالتىعينهاالمحبةهذهمنليعطيهموأحموهبهوأمنواابنه

اللهكـأوالدأنفسنانسميأنوالحقالحرأةوأعطانابلاللهأوالدأسماهممجيضهقبلواالذينأنحتى
مناينزعهاالالتىعطيتهفىوثقةجدارةعن

أينماألنهالروسوبونأوءالوأوالذاتأنهيحسباللهمنائمعطىاالسمالالهوتوفي
بـهوتستعلنوتظهربلفيهوتتصرفتتكفمالتىوالذاتتخضهالتىالطبيةيعطياالسماللهئعط

صرناقـدألننالهعضاوفصلنارفضناقدلمالعاأنحدثاالسماللهأعطاناأنبمجردلهذاأخرويا
للموتومالحقةوحقداعداوةينشئالجنسوتغيرالعالمجنسروغخر6جنسا

أنأسأللستلمالعامنلستأناأنيكمالمالعامـنليسواألنهمأبغضهملموالعا

1وها714يوالشريرمنتحفظهمأنبلالعالدامنتأخذهم

مصدرلرىلمالعاخلقـةقبلاألزليةمستوىإلىأفسسإلىالرسالةفييرتفعالرسولوبولس



111الثالثاألصحاحسالةالررح

فيقولخاصةلتةبالنسبةاإلنسانمصيرجهةمناألزليةاللهخطةفيأصلهافيالبنؤةهذه

فعيننـاسبقإذالمحبةفيقذامهلوموبالقديسينلنكونلمالطشتأمقبلفيهاختارناكما

فيعلينابهاأنعمالتىنعمتـهمجدلمدحمضيئتهمسرةحسبلنفسهالمسيحبيسوعللتبني

6اأفالمحبوب

بالقديسإذولكـنرسالتهفييوحناققالهمانستكثرألنناويتعجبجدايندهعثىواإلنسان

اإلنسـانيهبأنالعالمخلقةوقبلاألزلمنذخططقدأنهاألزليةفياللهسرعلىيطلعنابولس
كعطيـةالالبنؤةحقيعطيناأللهأنأيمشيئتهمسرةحسببقولهعليهايدفىوالخاصةبنؤته

اءالعطافياإللهيةالمضيئةومسرةخاصلمرورهوالبنؤةعطيةسببألنبلذاتهعنمنعزلةصامتة

حتىكياننأفينافذةونراهانسمعهاأنيمكنمعجزةألكرونندهشللتبنيالحبءعطاأمامفنحن

861رواللهأوالدأننـاألرواحنايشـهدأيضانفسهالـروحهذائعلنالرسولبولسأن
إلىوالتبئىاإللهـيالحبروحفيناوئحيوعملناوجودناتؤازرلناتشهدفيناقائمةحمأئيةشهادة
32يو1راجعمثلهنكونحينئذوجههنلقىآن

ضدنالمالعامنالتىوالمقاومةالضيقلنحتملأوبهالنتعرىلنائعطلموالتبنيبالمحبةاللهوعطية
يناسبهذاألنلمالعايخلقأنقبلقرأناكمااألزلمنذاللهخطةأنهاالقارئليفهمولكن

وجهـهأماممجدهيسبحونأدمبنيمنأوالدللهليكونمشيتتهمسرةعنءبناتمقدألنهنفسهللها
وأعظمالمالتكةكجنس

المحبوبفيعلينابهاأنعمالتىنعمتهمجدلمدحالمحبةفيقذامهلوموبالقديسينلنكون

6و14أف

قـدلمالعاالناللهوأوالداللهيبغضلمفالعالهكخاصةللهانتماوناهولمالعاعداوةفيوالسر

أناثمأالذيهوللهناءانتمأولكنلمالعاعداوةفيدخللنافليسوالكذابالقئالالشريرفىؤضع
محبةحيثبالحباللهكأوالدلمالعاءإزاتصرفناإذايكونهذاولكنوالعداوةاالنفصالهذا

العالمأحبـآقداللهكانفاناببغضةبغضـةنبادلهالأينبغضهوالالعالمنحبتجعلناءاألعدا
والمعتديـنالبـاغضيننحـبأنللهكأوالدعلينافيتحتـمعليهيعطفالذيلإلنسانابالنسبة

الذياألسمىالكنزإلىناظرينولكنءعداأومقاومةمنيقدمونهماإلمماناظرينغروائضطهدين

يهدمهاأويسلبهاأنلمالعامجاولالياورحبةوهوعليهمحافظينقلوبتافى
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إذاآئهنعلغوليهنستنكونماذاتعذئطقزولئماللةأؤآلذتخناآلناألجباغلقاا32
فؤكماستنزاةنتاالمتتهنكونأطهز

ألكاطهءألحبااطأل

اللهأوالدمنواحداصارقدألنهالمحثةهذهضمننفسهأدخلقدولكنهءأحئابأنهميحسهنا
أيضاالربيحثهالذيوالتلميذبلالمحبوبيناللهأوالد

الالتةعكاالهـحهئةالصطكاصللةاأوالدنحنآلن1

يعرفناالالذيلمالعاداخلاألرضيةالحياةفيوجودنامدىتطولزمنيةفترةهنااالفافىيقصدب

هذافيوجودنابعدفيماولأوالداالوجـودحقنمللثفنحنذلكمنبالرغمولكنويبغضنا
دممجايماننـاضمنبهئسـتهانالكمكسباللهأوالداالنكوننايتباهىيوحناقولكنالعالم

عسيحنا

ولةهاللةلكغالثتيه6ةكاسةل3هـسنكونماذابعدئظهرلم

مستوىعلىليسمالكـالولكنبعدىئظهرلماستنكاريسؤالهذابالحقيقةئستعلنأي
فهوهنـاكالمسيحيينحالسيكونماذاأيذلـكيوضحماعندناليسألنهالفكريةالنظرية

بعدالمعرفةنوريدخللمألنهمتقبلبالمبالجهلاعزاف

ئظهرونفحينتذحياتناالمسيحأظهرمتىاللهفيالمسيحمعمستترةوحياتكممتمفداألنكم
4و33كوالمجدفيمعهأيضاأنتم

871روالمسيحمعووارثوناللهورثةأيضاورثةفإنناأوالداكنافإن

وثيقاارتباطـايرتبطالذيالمستقبلإلىالمضارعفيالحاضرالواقعالرسولبولسيتخطىهنا
اللهأوالداآلنكناإنألننـادتهكـأوالدسماويةودرجةلقبكأصحابمجاضرناعنهمحيصال

الظهورحيـثبالحـاضرمرتبطاللهألوالدفالمستقبلللهفيمااألوالدلناصراثيكونأنفيتحئغ
إذاءشىكلفيشابهناوهوإخوتهنحـناآلنألننااآلنمعرفتناضمنجزئيايدخلالمستقبلي
ءشيكـلفيفيهـاشابهناالتىحقيقتهعلىأيهوكمانراهئستعلنأويظهرعندمانراهفسوف

يشحملفاستعالنهأيضاومستقبلناحاضرناونعيسنحيافيهألنناحتماظهورنايكونوبطهررههنا
وجلوسهصعودناكانوصعودهقيامتناكانتوقيامتهموتناكاناموتهألنبالضرورةاستعالفنا

سنكونلذلكهفينحياظهورهومجدظهورنايشملحتماظهورهفأصبحجلوسناكاناءالسمافي
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علىولكـنشاحاالـبرأوالمجـدالذكصـاأوالنـورمستوىعلىالةلمهه5قةطأبممثله

مثلهسنكونآلنناهوكماسنراهولهذاندمبدونلنامنحهاالتىالبنويةالمحبةمستوى
عينهاالصـورةتلكإلىنتغترمرأةفيكمامثشوفبوجهالربمجدناظرينجميعاونحن

381كو2الروحالربمنكمامجدإلىمجدمن

صحيحـةهناكفستكونهناصخـتفإنالمجدصورةتعكسالروحيةالرؤيةأكئيفالنظر

ألنهاإليهوينتقلفيهويتمعنالشبيهيرقفالشبيهءشيكلفيشابهناقدكانإنألنهبالمائةماتة

الحـقيعرفمنالنالمثيلإلىالمثيـلينتقـلالمعرفةكأمعالمعرفةالرؤيةومعصرفروحيةرؤية

مجدهءشركاسنكونألننا639مزنورانرمحأبنورلـةامتلكهقديكون

ألكاضعثلالهكض7لألكاـقالهلوجهوجهاحينئذلكنلغزفيمرأةفياآلنننظرفإننا
3121كواغرفتكماسأعرفحينئذلكنالمعرفةبعضأعرفاآلن

اللهأوالداالننحـنكمامجدهكاملوفيذاتهفيولكنصورةفيالطبيعتهفيهوكماننطره

ألنهاآلننراهالمجدهأنأساسعلـىولكنحيةطبيعةعلىتوحاصلبالصورةوليسبالحقيقة

مجدهليريناينتظرناهوولكنئخقى

الذيمجـديظروالينأنااكونحيسامعييكونونأعطيتنيالذينءهؤالأنأريداالبأيها

7142يوالعالمءإنشاقبلأحببتنيألنكأعطتئ

7162يوفيهمأناونوابهأحببتنيالذيالحمبفيهمليكونوسأعرفهماسمكعرفتهم

منبالقيامةالجديدةالخليقةمنـهأخذناقدألننامثلهسنكونالمسيحأظهرمتىأنهومعروف
الرفياللهصورةعلىالمخلوقالجديدإنسانناهوهذاأبديةجديدةحياةءشركافصرنااألموات

الحقوقداسة

فهذهفيناعهوكماسنراهأيهوكماسنراهإننااألولىرسالتهفييوحناالقديسيفولوعندما

الوحيدابنهبهاأجآالتىاآلباللهمحبةفيناصارتئماوألنهومراتمراتالمسيحفيلدهاحقيقة
نكونالحتىبقيفماذاعشرالسابعاألصحـاحيوحناإخيلفيصالتهحسبفيناهووصار

عندماالجديدةخلقتناحقيقةعلـىاالبنظهوريوماللهسحطهرناولكناالنمنمثلهنحن3مثله

ماكللناوصـارالمسيحفيأعطاناالذيغناهمجدنمدحالحبةفيلوموبالكقديسينأمامهنقف

مجدمنللمسيح

8ماآلوليوخارمالة
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هزفؤطكمامتهنفئطفوبإالزتجاغهذاجمئذةمنوكل33

هوفحـاواألخـالقبالسلوكواالستعالنالروحيـةالمعرفةيوحناالقديسيقرنأبدادائماهنا
نحياهاالتىللحياةبالنسبةمشلهونكونظهورهفينراهأنلناوصاراللهأوالدصرناقدأننأنتيجة

حياتنافيءجاوالراإليمأنتأثرهوماأياآلن

كـو2ءشيكـلعلىالقادرالربيقولوبناتبنينليتكونونوأنتمأبالكمونواع
681

671كو2لكمفأقبنجساتمسئواوالالربيقولواعتزلواوسطهممناخرجوالذللث
القداسةمكملينوالروحالجسددنمىكلمنذواتنالنطهرءاألحباأيهاالمواعيدهذهلناذف
71كو2لحاللهخوففي

ألنلنـادافعاهذايكـونفكـمهوكماونراهالربمثليوماسنكونأننارجاؤناكانفإن
نطهرأنولكـنفقطأطهاراأنفسنانحفظأنالسنكونهالذيالوضعبهذايليقبمااآلننسلك
هذاءالرجـاهذامثللنايكونأنألنهمقتتىغرءشىفينايكونوالقديسيننكوناايأنفسنا

يلؤثءشـيفيمنغمسينوالإلدنيابـأمورعابئينغرومثابرةباجتهادفوقإلىناظرونأننايعني
ويرانـاالحبيـبونرىاللقياهذهعلىنحصلحتىملتهبوشوقومثابرةيتحفظنحيابلضمائرنا

اإليمانصلبهـونفسهءالرجاهذاأءالرجأهذاعندهمللذينهذاءعزاأئبهونفرحبناريفرح
اللهأوالدحقانكونونحنأباناهوحقايكونأنوالوعدالعهديومكلجمددالملتهبالحارودافعه

الواألقـلساألفضلنحودرجةالىدرجةمنتنقلناالتىالدافعةالمسيحيةالحياةقوةهوءفالرجا

لهووجمعنـالناوجمعقـدالذيواألكثراألفضلعلىأعينناولكنحصلناهالذفيبالقليلنكنفى
ليـأليستعدالمللثلمقابلةمدعوبأنهءرجـاعندهفالذيرضاهفيالحياةوسعادةاللهضىيىلنبلغ
عبالوجودبالكفماالملكحضرةفيالوجودلهليكونوينتطروجهأحسنعلىللمقابلةونهارا

أننتظرهممابأكثرينتظرناالذيالمجدملك

قالكمااللهوأبؤةيتناسـاالماوكلاللهبأوالديليقالماكلعنفهوالتطهرمعيارأئا
وبهذاالحقمنتهـىحقفهذا0263االالربأناقدوسألنيقديسينلينونوتكوالرب

لمالعاهذامنءشييعيبهاالبالقديسبنالئقةعيشةفيللربنحياالمقدشىءالنداوهذاافعالىاألمر
بلالربأماموجهلنايكونفالويشحتكيعليناالشيطانيمسكهانقيصةأوماشهوةتشموبهاوال
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الحـيءبالرجاانفسنانطهريومكلنعيشكأطهاربلحياتناقضيةمعهكقاضبىمجيئهفيمنهنخجل
المعدالمجدفيواالشتراكورؤياهلمقابلتـهرسميامدعـوونألننـاوثانيـااللهأوالدألنناأوالفينا

أماميسرإبراهيماللهدعـاكمايتحققححىوتزيدهوتلهبهءالرجاتزكيالتيهيفالطهأرة
المسيحفكـرعلـىلنحفقهجاهزاالخالحمأعملأعطاناقداللهولكنا71تككامألوكن
431أفالمسيحءملقامةقياسإلىكاملانسانإلىجميعناننتهيأنإلماهوحيات

النيـةإألءشييعوزنأيعدفلـمبالروحمعطاةءالملحتـىالعملونعمةموضوعفالنموذج
باليدمسقمةالسيروخريطةموضوعةوالعالماتممقدفالطريقوالمثابرةءوالبدوالعزموالضصر

فيسوعالوعـدليبلغالحواجزيقتحمالذيالشجاعالقلبإأليعدلموبوعدمعطاةالطريقوغاية
سيكونيأنـهواعداواألقلواألصغراألضعفمستوىعلىوجعلهكأولالطريقافتتحالمسيح
الممدودةاليـدإألباقيايعدلموالمفتوحوالبابوالحياةوالحقالطريقهوهوءالسماخوسائرلكل

يقودبالذيماسكةالطريقوعرفيالسائرةوالرجل

إذاإالإلنسانيقالأنيمكـنالفهذاآحغلألةنفسهيطفريوحناققولأثا

والطاهرالطهارةنموذجهونفسـهالمسيحويسوعالطهارةطريقلهأعذقدالمسيحيسوعكان

7191يوذاتيأناأئدئىوألجلهمقالالذي

وحينماالمسيحيخاالمسـيحمنالطهارةوارثونفنحناألطهارطريققائدأنهإالهذامعنىما
طهارةحالةفيدومايبقىأنهيعنيفهونفسهيطهريوحتاقيقول

1351نالشيطوأوالداقةأوالدب

التعذيهنوائخعيةأيضاالئعذفييفعلاثخطيةيفعلمنكل32

ئنألكاهأل65التعذتييفعلههالدتأليئلمء74الخطيةيفعل

صارأنبعـدالخطيةفييعيسفالذيوالناموسالخطيةبينأيوالتعذيالخطةبينيقارنهنا

القديـمالوضعإلىيعودفإنهالمسيحفياألبديةالحياةوامتلكالخطيةمنالخالصنالوقدمسيحما

يوحنافـالقديسالناموسيتعذىيخطئمنكلألناللهلنامؤسمتعدياويكونالمسيحقبلماف
الخطيةعملفييستمرظلإنساناويصوريعودثم33أنفسهميطهرونأنهماللهأوالديصف
نفسهيطفرأناعـنعوضاالخطيةفيويعيمىاللهابنيدعىأنليستحقنفسهيطهرأنمنبدال
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الذيالمؤمـنيخرأنكمايخطواأنيقـدرونالاللهفاوالدالناموسمتعذيايكونابذلكفهو

للهابنايكونأناليمكنيخطئ

كسرأيللمسـيحياألعلـىالمثلكسرهيالخطيةهيوماويساليوحنايعودقولكن

خطاتفعأمامهحينمااألعوجالخطثحفتكنإنكنقوللذلكوتشبيهـااللهأعطاهالذيالناموس

وهكـذاالـبريصنعتنمواجهةفيالحطيةيفعلالذياإلنسانيوحناالقدييضعهكذامشـقيما

فيهمـاناموسلهليسوالذيفالخـاطئوهكذااللهناموسعنخارجعملأنهـاالخطيةيشرح
للهرفـضهـيفالخطةنـاموسبالإنسانايكـونالخطيةيفعلمنأنويقررويعودواحدحال

يعمللكـىوإيحائـهالشمـيطانعملمـنيهـأصألوالخطةشهوتهاإلنسانيفعللكيولناموسه
لتهباومرتبطاللهمنفهوالمؤمنأقاالشيطانمنهوفالخافىلذلكاللهضدعمالاإلنسان

باراللهألنالبرويعملهوقدوساللهآلنبالقداسةوملتزم

2هالزرمئن7كاهةءألذكاه7ألالبريعمـلالمسيحيالمؤمنولكنالخطيةيعملفالخاطئ

لئنشحئوتتفـرعفيـهتسـكنالخطيـةفإنإرادتـهبحريـةالخطيةاإلنسانيستقبلوحينما92
وهوالخطيةيعملمنعنيختلنهويريدهاالخطيةيعملأفلمعاوهوالخطيةيعملوقنالموت

تحسبولكـناألخالقىالسلوكفيانحرافعندهرواألخفهذاللهادأنهاويعلميريدهاال

للهالناموسكسرألنهابهاانخدعوقدالشيطانوحيمغأنهاالخطة

وهووترتيبـهاللهناموسبكسرمدانـانفسـهمجعلفإنهكاننوعبأيالخطببةئمارسفالذي
يوحنافـالقديستماماالبريفعلقنعكسوهو271اللههـ2وللممشيتةضديعمل

والقديسللهامـعالشركةوضـدمعاكسةأنهـاجهةمنولمماايةوطبيعتهاالخطيةلأيتتتع
للهاأوالدمنهـوالذيالمؤمنوسلوكأخالقبينالواقعةالمضادةقاطعةبصورةيشرحيوحنا

ناموسعلـىالتعذيهيالخطيةأنبتوضيحوذللثالخطبةوبينمايوماالربشلوسيكون
فعينالرسالةبهابدأالتىبالشركةالالئقالسلوكفيأدريةوالالالتهاونبشذةيقاومكماللها

التهاونفيمجياتنفكلالرسـالةبهابدأالتىواالبناآلبمعالشركةنحومصؤبةالقديس

للهامعالشركةحياةإلىيومايدعىأننفسهعلىيقطعفهوالخطيةحياةيحياأوالرببوصايا
حاالتهاأشدفيوالظلمةالنوربإنالمطلقالتعارضهناأعمالهويعملالشيطانبإمجاعاتيعيشألنه

يةخيلنؤلثخااليانايزقغلكيأطهزذاكأنوتغتفونه3
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فهذاخطيةهنـاكيكونالأنأماشالخطيةمعالمسيحيةالحياةتضاديوحنأأيضاقويوضح
الثالثةاآليةنيالرسولأشاركماطاهرهوكمانحننتطهرمثالهعلىالذيالمسيحفيكان

اشتاهدعاكماخطبةفيهليسوأنهخطاياناليرفعأظهرأنهشأمريوحنايذكرقالمسيحوعن
كاذاكإأنتعلمـوناآليةيبدأهناكذللث7ةسانظرواشاألولىاآليةفيبقولهأوالدهووعى
5كاكلمةكأإخطايانايرفعلكيغالكاائوثئأظهره7صةغولس6لاله

التجحصئدمنالغركاكيفسدبلالمسيحناموسيكسرفقطليسخطبةيعملفالذيواآلن
بـالهووألنهيمحوهاعليهاوينهيالخطةيرفعلكياألرضيةحياتهفيلإلنسانأظهرالمسيحألن

وقوةالتجححتدغـرضهوالذينفسهتطهراإلنسانيتحملكيهذايعملأنرتهففيصارخطية

نعلـمنفسهيضمإفـاوهوالمسيحىاإلنسـأتوعـييدعويوحناالقديسفإنالمتجسدالمسيح
محالذاككلمةيذكـرتـئمىهةصلعلمونوأوالدهيخاطبآنهأو32سآهممملمألص

الظهورإلماتشرهناولكن33فيكماأيضاغألكاءسطهريوددورهة3فيسبقكما
الجسدفيغالثئظهرياللهالتقوىسرهوعطمبالجسداستعلنحيثالتجممئدياألول

361اتيالمجدفيرفعلمالعافيبهأومناألممبينبهكرزلمالثكةىءتراالروحفيتبرر

كايكلبهكه7خطايانايوفعلكي

المعنىولكـنألممالألفئالملكيةضصيرمعيألتيلمالفعلألنمطلقةبصورةهنايأتيهذاوزفعها
خطايانأيرفعشيكونالثابت

لمكاأئاكاالغقتكالئاهكاصلالخطبةفيهوليس

781يوظلمفيهوليسصادقفهوأرسلهالذيمجديطلبتنوأما

بالأنهالحقيقةهـذهوفياألرضيـةبالحياةمحدودةفقطليستوهيحياتهكلهىهذه
تنكـلأنالتاليةاآليةفيءسيجيومابلالتجمصئدغرضيكملأناستطاعتهتكمنخطية

أيضاالئخـطئفيهيثبت

وآلكزقهألئئصزةئخطغمنكلآلئخطئيليثئثمنكل36

كةالص4لبأكاالصىثل7فيهيثبتقنكل

صميمةعالقةيشرحوهوالثبوتجهةمن272اآليةإلمماعودة
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كااهلمأل5الئخطع

والءشفابالحالةهىأإلنسانيخطئأنوبينالمسيحفىالثبوتبينالجصعأنالرسوليقررهنا

الذيوأماأبدابعديخطئالبهوتمسئكبالمسيحآمنالذيألنصارخةمضادةألنهامصالحة
وعادبالمسيحآمـنالذيإنبقولهبوضوحاوشرحسبقربماأوالمسيحفيليسفهوئخطئ

بدمفيـهشضمـفعالتىاللهبنعمةخالصهويجـذدلهفمغفـريعترفأنباستصرارمجتاجفهوئخطئ
19نفسهويطهرالمسيجع

قـديكـونالذيأنفحقيقةالحقيقةقلبعنوبعيدأيضاناقصالشرحهذاأنرأينافيولكن
العمادفيالقدسوالروحالمسيحبواسطةاإلنسـانحصـولإلىراجعةيخطئالالمسيحفيثبت

علىالبـأطنفىلإلنسـانجديـدةخلقةعلىحصولهوقيأمتهالمسيحدوتالحيالصادقوباإليمان

اإلنسانفيبروحـهبالقوةتتأيدواأنمجدهغنىبحمسبيعطيكملكيالرسولبولسقولحسب

روحيـةخليقةهووالروحءالماومنفوقمنالمولودالجديداإلنسانهذا361أفطغابى

معقمناهاالتيالقيامـةطبيعةمنهوالجديداإلنسانوهذابالروحاإلنسانفيتعيشجديدة

عنهاقالالـتىهـيأخـرىطبيعةمنوأصبحالخطيةوعنالعتيقاإلنسانعنانفصلفهوالمسيح

إلىالباقيـلالحيلاللهيكلمـةيفتىالممابـليفنىزرعجمنالثانيةمولودينالرسولبطرس
اإلنسانهذاأنيوحناتعبـيرقومجسـباللهمنمولودونأنهمممعنى32ابط1األبإل

عمروقد39اللهمنمولودأنهأي5ءس3ثفيهاللهزرعألنبعديخطئأنيمكنالالجديد

هـىهذه22غليخأمجيـاالمسيحبلأنـاالفأحياقالبأنعملياالرسولبولسعنها
بمعنىئخطئالاللهمنالمولودأنمعنىوهذاالمسيحفيالثبوتمعنىهووهذاالجديدةالخليقة

واللألرضوالالدمالثسماويةبطبيعةجديدةخليقةفهيللخطيةقابلغيرثأالحىالمسيحأن

مـنءشىالإذاقالحينمـاعمليةبصفـةالجديداإلنسانهذايصفبولسوقالعالملهذا
81رويسوعالمسيحفيهمالذينعلىاالنالدينونة

والأبديةحياةفلهأرسلنيبـالذيويؤمنكالمييسمعقنالمسيحلقولمطابقكلهوهذا

رسالتهفىهنايوحناقفقول542يـوالحياةإلىالموتمناتتقلقدبلدينونةإلىيأتى

المسيحيإنقـالأنحبقوئخطئالفيهيتبتتنأنشديداختصارفيإنماالمعنىهذايشمل

االنسانخطأهناكلهلمالعاخطايافييشفعالذيالمسيحيسوعاآلبعندشفيعفلهآخطأإذا

يوصىالرسولوبولـىالحياةجدةفيليعيشالعتيقاإلنسأنضبطعدمإلمماراجعبالمسيحالمؤمن
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فالالمسيحجسدفيالصليبعلىماتقدالخطةجسدألنالخطيةعنماتقداإلنسانأنهنا

إذاحتىولكـنالخطبةعنماتالذيالجسدفياخرىمرةالخطيةئملكوالئالتخطونتعودوا
فيرلسالتهيؤديحئاالجديدةللخليقةالذيالجديداإلنسانوكانالعتيقالجسدقيالخطيةتملكت

فبمجردالففألةالحيةاللةوكلمةاألبديةبالحياةوالتصححلثالمسيحفيوالمبوتالحـبولهالحياةجدة

المسيحفيالثابتلإلنسانئغفروتجديفخطبةكلأنالمسيحوعدمجعسبخطاياهئغفراالعتراف
الغفرانفيالففالهوىالقدعالروحألنغفرانلهفليسصىالقدالروحعلىيجدفالذيعداما

العضيقباإلنسأنالسصواتملكوتنرثولناألرضترابإلىمآلهالعتيقالجسدأنوصروف

فيوالثابتـةالحبةفيناالجديدةللخليقةهيواالبناآلبمعالحياةوشركةاألبديةاةالحصراثولكى

المسيح

هكذاالعتيقاإلنسانمعالمتجددةالنفسعراكيصفبولسوالقديس

منءبناالسمواتفيفلناالعتيقاإلنصاناألرضيخيمتنابيتنقضإنأنهنعلمألننا

ألنمشتاقيننئنأيضاهذهفيفإننـاالجديداإلنسانأبديبيدمصنوعكربيمتللها
الخيصةفيالذيننحنفإننـالديداإنسانناءالسـمأمنالذيمسكننافوقهانلبس

نلبسأنبلالعتيقاإلنساننخلعنخلعهأأنانريدلسناإذمثقليننئنالعتيقاإلنسانا

نحفيةألنهاوتظهرالجديدةالخلقةنلبسلكيأوألنموتأنالبدإذمستحيلوهذافوقها
4و3وا5كو2اآلن

فياآلنالمسقترالمسيحمعمستزةالجديدباإلنسانوحياتكمالمسيحمعئتمقدألنكم

المجدفيمعهأيضاأنتـمالجديدباإلنسانئظهرونافحينئذحياتناالمسيحأظهرمتىللها
4و33كو

وسيظهراالنبهنخياياللهوالروحءالماومنفوقمناللهمنالمولودالجديداإلنسانهوهذا

أنيستطيعواليخطئالفهوفيهحيئوالمسيحبهوحيالمسيحفيثابتآلنهوهوالمسيجعبظهور
قدالكـلهوذامضتقدالعتيقةءاألشياجديدةخليقةفهوالمسيحفىأحدكانإنإذايخطن
571كو02جديداصار

مواهبيذقلموالحيةاللهوكلمةوالروحءالمامنفوقمنيولدلموالخطةفىيحياالذيولكن
القديسيقولكماهذابحداللهنورعليهئشرقولمالموتفييعيشفهواألبديةللحياةللها
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بعينييـرفلمعينيهأعمتقدوالظلمةالطلمةفيعائشأنهأكبعرفهوالالمسيحيبمـرلميوحضا

ولملمالعاأهلعدادمنمحسوبهذااللهكلمةالمتجسئدالكلمةبقلبهيرفلموبأذنيهيسمعولم
مؤقامنلهالمولودينباحمهالمؤمنيناللهأوالدعدادفيبعديدخل

لألالألصالحعرفهوالئاهغلتء34ألسئبصرهلم

نتكاوالحياةالحياةكانتفيهالمتجسمدالكلمةنورعليهيضرقالمأنهمعناهاىيهبصرهفكلمة

قدأنهمعناهالمسيحيرىفالذي6و14يوإنساناكلينرالذيالحقيقىالنورالناسنور

1يواالبمـنلوحيدكمـامجدامجـدهورأينابالروحشوعاهالمضجستدالكلمةيالنورأمن

قلبـهفىالمسيحنورأشرقلمالعـالخـالحمالمالعـاإلىاآلتىاللهابنمجدإنسانأدركفإن41
القلبفيبعملهوتحسطبيعتهوتدركالقلبعينتراهحينئذ

هـيالتىاألولىخبرتهفيهاكشفالتىرسالتهمقألمةإلىوالقارئبالسامعيوحنافهيعوداوهن
العليـاالحقيقةمستوىعلىهذاكـلولمسهوشاهدهبأذنهوحمعهبعينهرأهقدأنهاممانهأسأس

شركتهفيليشحزكإليهيأتيأنأرادقنلكالفائقةخبرتهيسفموهو

تازذاكآنكماتازقفؤائيزيفعلمنآخذئضلكغآلاألوآلذآيقاأل3
بسابقهمرتبطألنهاألفكاربتداعيولكنجديديقكريوحناقيأتيهنا

ءاكاآأللم3ةأ5ألالةثلثةلمءأحدئضلكمالاألوالفىأيها

أنفاعلمواهوبارأفعلمتمإن292إلىعادولكنهالكذبةالمعفمينبالضرورةيقصدال
فهوالبريصنعمنكلوحينيذالباربالمسيحمربوطاالبريضعفهنامنهمولودالبريصنعمنكل

نعمألنناالجوابونسمعهنراهكيف6اآليةعلىردايقولههذافيهويثبتالمسيحيعرف

البـارالمسيحمعبارةحيـاةشركةفينقفوهكذاالنموذجنيلغأيا4ثتأهـالمسيحكما
الذيفإنوهكذاالبريصنعالذيفقطهوالمسيحبررهالديأنأساسعىعلىأصألمبنيوهذا

بصلةللمسيحواليمتـاباراليسفهوالريصنعال

المسيحتعليمأساسهوهذاوالباطلالحقبينيفرقواأنأوالدهمنيريدأساسايوحناوالقديس
فهوالباطلإلىالمسيحأوالديقـودواأنيودونالذينالشيطانآوالكذبةالمعلمينتعليموأساس
السيرأيالبرعملفإتاعملياوالبـاطلالحقبينيفـرقالذيماالثاتجـهالمعيارطيهمأنيجاهد
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األمانةحافظابالكلمةعامألالمسيحيوصايامتمسئكاوالبذلوالحبوالصدقالحقحسبباسنقامة
الشيطانبهيوحـيمأكلهـووالباطلبالبأطلعامألوإئاوالتمجيدبالتسبيحسأهراللصسيح
للشيطانوإتاالبارالمسيحإلىءاالنتماإماوباختصارومتعادةكثيرةوهيالدنياأباطيلفيللسير

الهالكإلماالمؤديةالشهواتوأبوالباطللمالعاسيدكذابكلأبوهوالذيالكذاب

ائنأطهزهذاألخلئخطغءائتدمنإثييينألنإئيييمنمنقفؤيةاثخيفعلقن38
إئييتمنأغماكيئففنيكيالت

ةههننه7كاالاللهتنهالالحطبةيقعلالمن

إنسـاناإقايعنيوهذاالبريفعتنةه8الفىش7هةكاألث7المقأبلهناتءجا
إلىينتميواآلخرالشيطالإلىينتميواحدبركلهاحياتهإنساناوإئاخطيةكلهاحياته
فقـطالتبعيةيفيدالىغترينءاالنتماحرفحيثللهابنواآلخرإلبليسابنواحدالمسيح

حيثأعمالهابكالحياةمنهتنبعـثالذيالمصدرالىيشرهناءاالنتماولكنالتشتهأو

فيمتمرسوالشيطانحياتهلدخـولالشيطأنيدعـواإلثمبأعمالفإنهالشيطانيتبعماالذ

إنسانأيتفسدفاسدةعقليةقوةأصبحقدأنهممعنىءالبدمنذأعمالهكلتصبغوهيالخطية

واإلتمبالخطيةموحيةقوةوهوالعقلطرتعنإالاإلنسانداخليدخلالالشحيطانألنعليهاينفتح

صآلءالبدمن

تاريخعبدأفلماالعالماإلنساندخولءوبدلمالعاءبدبلالشيطانطبيعةإلىتعودالهناءواليد

دموأدمعلىالخطيةفـأدخلووصايـاهاللهأوامرلمخالفةالشيطانءبإيحابدألمالعافااإلنسان
كانتللشميطانالخطةبدايةأناألؤلينءالعلمابعضيقولولكنلمالعاإلىذريتهفيالخطيةأدخل
رتبتهمنوسقطاللهعصىعندما

األممقاهريااألرضإلىفطعتآكيفالصبحبنتزهرةياءالسمامنشقطحبكيف
جبلعلىوآجلساللهكواكبفوقكرسىأرفعالسمواتإلىأصعدفلبكيخاقاياوأنت

لكنكالعلىمثلأصإرالسحابمرتفعاتفوقأصعدالشمالأقاصيفىاالجتماع
1ه4121إلقالجبأسافلإلىالهاويةإلىانحدرت

جنةعدنفيكنتالجمالوكاملحكمةمآلنالكمالخاتمأنتالربالسيدقالهكذا

كاملأنتكنتالمقثساللهجبلعلىمتكوأقالمظلالمنبسطالكروبأنتللها
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822151حزإثمفيكؤحذحتىخلقتيوممنطرقلثفي

يقاومبدأويعفيهاإلنسانعلىيعطفاللهوجدوئاالنقمةفيهأنشأعلؤهمنالشيطانفسقوط
اللهعلىوالتمردالعصيانفيهوسقطكماليسقطهالنقمةبهـيجاناإلنسان

باعتبارهالشيطانءوجاالـربأمامليمثلوامالئكعـهاللهبنوءجاأنهيومتذاوكان

الشميطافافاجابجئـتأيـنمنللشـيطانالربفقالوسطهمفيأيضاساقطامالكا
جعلتهلللشيطانالربفقـالفيهاالتمشيومناألرضفيالجوالنمنوقالالردث

ومجيداللهيتقيومستقيداكـاملرجلاألرضفيمثلهليسألنهأيوبعبديعلىقلبك
حولهسيجتأنكأليس3اللهأيوبيتقيمخاناهلوقالالردثالشيطانفأجابالشرعن

1ه6اأيناحيةكلمنلهماكلوحولبيتهوحول

فيإنسانكلسقوطعلىيعملالذيالسـاقطفهوءاألتقياعلىالشيطانيشتكىوهكذا
للهاعصيان

إنجيلهفيءجاكماإبليسمنهبرالخطبةيفعلقنإنيوحناالقديسويقول
ءالبدمـنللناسقتاالكانذاكتعملواأنتريدونأبيكموشهواتإبليسهوأبمنأنتم

وأبوكذابألنهلهممايحكلمنهفبالكذبتكفممتىحقفيهليسألنهالحقفييثبتولم
844يولكذابا

وتففنباالدانـةاللهاختصهلذلكباللهالشيطانلعالقةأصألراجعةباإلنسانالشيطانفعالقة
علـىسلطانهوأبطلقواتهوكلبالشيطانالمسيحظفرحيثالصليبعلىاإلنسانمعأعمالهكل

الشيطانمننجـرببأنلنايسمـمحالواللهاللهمنبسماحإألإنسانايقربعادفمااإلنسان
اذائجرباإلنسـانولكنالتجربامنينقذنابالعكسبل31ايعأحدائجرباللله1

موتائنتـجكملـتإذاوالخطيةخطيةتلدحبلتإذاالشهوةثتمشهوتهمنوانخدعانجذب
1اوه014بع

آنتشتطيغؤآليإليئئثززغهألنخطيةيفعلآلاللهمنمؤئوذفؤمنكل39
افةجمنقؤئوذنهالئخطئ
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كةأل3الص7اللمألخيكغئآههعهتةاللةمنمولودهومنكل
إبليسمنغفآهة4لمسألةدلمقابلةهناتءجا

اللهزرعألنقالالمعنىهذايوحنايؤكدقولكيالوالدطبيعةمنتكونالمولودفطيعة
الجديداإلنسـانمنهأيولدالتىاللهبذرةوهىكاءغاكا395ولثترجمةوالزرعفيهثابت

الحيأةكلمةأوالقلطمىالروحإماوهي

132بط0األبدإلىالباقيةالحئةاللهبكلمةيفنىالممابليفنىزرعمنالثانيةتمولود
31ارواللهمنبلالرمشيئةمنوالجسدمشيئةمنوالدممنليسويدواشالذ

ويئفقبالخطيةاالتصالمنمطلقامنعـاويمنعهيحفظهاللهمـنالمولودحياةفجوهرلذلك

بطرسالقديسقالهاوكمااللهكلمـةأنهافيالكبارءالعلماجميعءرا2معأوغسطينوسالقديس
ى93ح3شالىمنتشبيهاإللهي3دحولالىشكلمةاسـتخدامإنيقولنياندروالعالمالرسول

علىلذلكهوروحاللهعنفالمولوداالختالفكلمختلفةوالوالدةالعملطريقةكنولالبشري

الحياةءإعطابهمنوطاإللهيالـروحألنمىالقدالروحهواإللهيالزرعمعنىيكونتقديرثرامح

اللهروحفيهإلهيمولودوالمولودالجديدة

3عائاهالتاة4لمة7الهئخطأنيستطيعوال

لذلكالشيطانهواألصليوفاعلهاللهوعدوةمضادةالخطبةأنباعتبارأخالقياهذا
والمعرفةبأإلرادةتعملخطيةئدعىماأيأوأخالقيةخطيةأليبالنسبةهـوهنـافاالستبعاد

إنسانبينفرقاهناكإننقولأنينبغيهناوالخـطيةاللهمنالمولودبينمطلقةفالمضادةوالموافقة
بلاللهمنمولودامؤمنإنسانكلفليساللهمنمولودمؤمنمسيحيوإنسانمؤمنمسيحي
الروحـيوعيهفيفغالةالحيةاللهكلمةتكونوأنقلبهفيحلقدالقدسالروحيكونأنيتحضم
الروححلولقبلالنالميذمثـلبعدالقدسالـروحيقبللوآمنإنسانبينكالفرفالمفتوح
الجديدةالـوالدةعنالمسئولةهيكانتالقدسالروحمعموديةحيـاوبعدهالخمسينيرمالقدس

المسيحيللمومن

سمعوافلضاالقدعىالروحيوجدأنهسمعنأواللهقالواأمنتمئاالقدسالروحقبلتمهل
فطفقواعليهمالقدممىالروححلعليهميديهبولسوضعولمايسوعالربباسماعتمدوا

9136أع0يلغاتيتكلمون
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الخليقـةجهةمـنولكنالمواهـبجهةمـنالقدسالروححلولنتيجةبصددهنانحنولسنا

مـنالجديدفالميالدالملكوتلدخولوالمعدةالمهمئةفهيوالروحءالمأمنفوقمنالمولودةالجديدة

ئييوحناالقديـسإليهايدعوالتىواالبناآلبمعالسركةحياةلقبولاللهطبيعةتقمليعنيالروح
المعدللمسيحيالوحيدالشرطئعطياآليةهذهفيهناوهوالمؤمنينلكلبالشسبةاألوليرسالتهءبد

نعيأنيستطيعوالبلخطيةيصنعكأالاللهمنمولودايكونأنوهوواالبناآلبمعللشركة
للهمنهيولدالذي3سعولالىأنهالمحسوبالقدعىالروحعلىبحصولهوذلئاخطية

يرىآنيقدرالفوفعىيولدالأحدكانإنللثأقولاقىالحةصالهوقالهيسوعأجاب
33يوءاللهملكوت

يدخلأنيقدرالوالروحءالمامنيولدالأحدكانإنلكأقولالحقالحقيسوعأجاب

35يواللهملكوت

ليقحلـواالجسدمـنالميالدبعدأوالدهـاتعدىالقدبالروحالمرتشدةالكنيسـةكاتحالذلك

وصالحينمعذينليكونـوااللهمنجديداليولدواالقدعسالروحلقبولوالروحءالمامنالمعمودية
قبولهمبعدأخطأواولوحتـىعلمتهمولكنهايخطئواوالالجديدةالحياةفييسلكوابأنللتعاليم
هناالعبرةألنخطايـاهدلهمتغفركشفيعالمسيحإلىءوااللتجأوبةوالتفباالعترافالجديدةالحياة

للخطيةمعرضةتظلالعشيقةالخليقةولكنللملكوتالمعدةالجديدةالخليقةعلىالحصولفيهي

حـاصلألنهاألبديةالحيـاةعلىمجصلأنالجديداإلنسانيمنعالهذاولكناألرضيةالحياةطول

أنيتحتـملديـدااإلنسانعلىوالحصولاللهمنالميالدأنغيريسوعالمسيحفيالقيامةقوةعلى
فاعليةوعالماتاللهلمشيئةانحاهوماكلوضدالخطيةضداآلنمنووجودفاعليةلهيكون

والتضحيـةبالبذلاالخرينومحبةوالقوةوالفكرالقلبكلعناللهمحبهواضحةالجديداإلنسان

لكلمةواالنفتاحاإلنجيلومحيةبـالروحوالعبـادةوالسهرالصالةومحبةوالمقاومينءاألعداوعية

الضصرفيللهاصوتوطاعةباالتضاعوالسلوكللهايغضبماكلمننفسهاإلشصمانوحفظللها

وكذاالثإمنققيعمنالبزتفعلآلقنكلمنإئييواؤآلذطاهؤونألثآؤآلذيهذاث301
أخاةئجثآلمن

وواضحاظاهراالتعليمليكونالمضاداتووضعاختصارفيالتعاليممجمعأ

للشيطانكأوالدالبريعملونوالالخطةيدمنونفىالذمقابلللهامنكاالمولودصراحةيضعفهنا
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ش7قأهلبابهذ

ول7ه6زاللهالدألشالممتزةالخاصةفالصفـاتالسابقة9االيةإلىإضافةقيلماتجمع
مصأنرالحقيقـةمماصكل7ه3هةلمةذداهالشحيطانأوالدوكذلئااسشفاهاقدهـ5هقة

أوأنفسـهمعـنيعلنرنالللهاأوالدألنواضحةوغـإرمستورةتكوناللهاأوالدمميزات

يفتخرونألنهمذواتهـميخفواانيستطعونوالظاهرونهمالشيطانأوالدولكنأعمالهم

خاطفةذئابوهمالصالحةاألعمالءورايتخفىبعضهمولكنبأعمالهم

خاطفـةذئابداخلمنولكنهمالحمالنبثيابيأتونكمالذينالكذبةءاألنبيامنحززوا1

61وا75صاتعرفونهمثمارهممن

وصيةإنهأة83كاألق7اللفاعليةموضوعأنهايوحنـأويعتبرهااألخوةمحبةب

الضـديدلألسفولكـنالقادمةاآليـاتفيشرحهافييوحنايستمرقوسـوفالمسيح

بـأنهميشتهرونالمسيحيينولكـنوأفرادهلمالعاشـعوبكلفيتتحكموالبغضةفالعداوة
فيولنـابالموتمربوطةوالعداوةبالحياةمربوطةفالمحبةالهنيةللحياةكسربالمحبةيؤمنودت

للمحبةاألعلىالنموذجيسوعالمسيح

5131يوأحبائهألجلنفسهأحديضعأنهذامنأعظمحبألحدليس

محبةوخاصةاللهمنوفربىثقةتنتجفالمحبةبالعملولكنبالكالمتكونالالصادقةفالمحبة
للهحئةذبيحةمقذمةفهيءاألعدا

كلهالناموستجمعالحبةولكنالمحبةالقؤتهالبرأنولوالبرهىليستوالمحبة

اكصلفقدهغمأححثمنألنبعضابعضكميحببأنإالءبشيألحدمديونينتكونواال
أخرىوصيةكـانتوإنتشتهالبالزورتشهدالتانرقالتقتلالتزنالألنهالناموس

هيفالمحبةللقريبشراتصنعالالمحبةكنفسئاقريبكتحبأنآلكلمةهذهفيمجموعةه
31801روالناموستكميل

ة7صول78ئههتة5خاأ

يقصدهنـاوتحفظهمالمحبةتربطهمالتىالكنيسةجماعةءأعضاعلىمسلطةيوحناالقديسعين

المحيةأعمالهنايجمعاليوحناوالقديساللهمنفليسللهمقاومةهىالمحبةعدمأناالقديس
فيفألسقوطاللهمنليـسأواللهمناإلنسانكأنإنيكشفكمعياركامتحانهايأخنىولكنه
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أنهنـاويالحظالكنيسةفيوتكملالبيتمنتبتدئوالمحبةبالتهالعالقةمنسقوطالمحبةامتحان

ينظرفهووالنورالظلمةبينكالفارقالشيطانكنففيواتاالمسيحمعإماالحياةيضغيوحناق
الشحـيطانأواللهإئاتهاونأوعوجفيهاليسمنكاملةواحدةنظرةنهايتهاإليبدايتهامناألمور

ليبتلعمنتظرواقـفإبليسألنوالتعرجللميوعةفرصةيعطيالفهـوللموتوإقاللحياةإتا

مـنتؤخذبرمتهافالحياةللشمـيطانوباكراللرباليومللتبادلاستحالةهناككذلكالمنحرف

القداسةإلىينتميأنـهممعنىالبريصنعفإمااالمتحانوهوالبرهانهووسلوكناأخرهاإلأولها

أوالاللهعنهوأخاهتفسـهعلىاللهويفضئلالمسيحبوصاياوملتزمالصادقةالروحيةواألعصال

واليأتيـهيشتهيهماوكلوالهوانالكسلأحضانفيمرتميأنهوإماأناالكلخروأثانياواآلخر
ويسرالنصيحـةويرفـضالكبارلنصـائحوالللكنيسـةاعتباراوالاللهمنالخوفحسابيعمل
أنهيحسبالذيهوهـذااللهعنمبتعدوهوأيامهوتنتهىءالسويعاشرالعالمطريقفيبهواه
هذاالناسومعأكسةالبغضةعلىويعيشأخاهويكرهالناسيعاديالذيتماماومثلهاللهمنليمعى

تعليمهوسيكرراألخويةالمحبةلموضوعكمقذمةيوحناقيقدمهكلههذااللهمنليسأيضا

131181اإليمانفيوالحياةوالحبلمالطفيوالموتاليغضةل

تعضأتعضتائجثأنءالتذجمنسمعئفوةائذيائختزفؤهذأألد311

مجملولماايةاألياممـنلإلنساناللهاستعالنتـاريخفكـلاألساسيةاإلنجيلرسالةهيهذه
ملتصقةمتحدةاألسرةلتكـونالبيتفيالكنيسةوفيالبيتفيالمشتركةالمحبةممارسةعنالوصية

المسيحجسدأنهـاالكنيسةلتظهرواحـدجسدفيالكنيسةءأعضاليتماسكالكنيسةوفيللهد
الوحيدابنهيسوعالمسيحفىفاصةامحبتهاللهأعطاناوئااللهإلىومقذمةاللهمنهىفالمحبةفعأل

فيوغرسهااللهسكبهاالـتيوالمحبةمحبةءأبنالنكونكأبائحبةطبيعتهمنعليناسكبهاالمحبوب
سكبايسكبهابللنفسهمحبتـهمجتجزالفاللهةءمعطااللهمحبةألنةءمعطامحبةالروحيكيأننا
الالجديدةطبيعتنالتكـونلنـاأعطاهانفسهاالمحبةهذهواحداواالبناآلبليكونابنهفيصطلقا

وبـهومتصلةمنهألنهاللهفهىينلآلخرمعطاةتكونأنطبيعتهاألنحجزهاوالحبسهايمكن
للهاللهمـنفهياللهمننعطيهابلذاتنامننعطيهاالخاصةمحبتناوليستاللهمحبةألنهالآلخرين
للحـمتنتمىالتىالجسديةالمحبـةوتخالفعنتفترقوهيااللهيةالمحبةطبيعةهىهذهولآلخرين

وقدالذاففيحبسهايمكنالحزةروحيةفهياللهمحبةأقاوالدماللحمعلىتقتصرألنهاوالدم

حياتناتنتهىأنعليناويتحتميلزمألنشـااللهوفيمعابهانرتبطلكيطبيعتهمحناللهلنامنحها



731الثالتاألصحاحالرسالةرح

كمااللهوفيمعاوحدتناضامنهوفيناوالمسيحالمسيحقولهذاواحداللهأنكماواحدونحن
ةالرسولبوليقول

قامةقيـاسإلىكـاملإنسانإلىاللهاينومعرفةاإليمانوحدانيةإلىجميعناننتهيأنإلما

المسيحالرأسهوالذفيذالةإلىءشيكلفيننموالمحبةفيصادقينبلالمسيحءمل
1وه431أف

ءسواللهالمسيحالمعاتربطناألنهاوصيةكلفوقالمحبةوصيةعلىجداالتشديدءجاهنامن
الواحـدالجسدباعتبارهاالكنيسـةخارجيخلـصالالمسيحيألنالكنيسـةأواألسرةفىكانث

لتكـونءاألعضابقيةمعمبنيـةحيةءأعضافيهاالمسيحيينوكلراسهأهوالذيللمسيحالوحيد
الواحلهالجسد

فيناواحداأيضاهـمليكونـوافيكوأناثآاالقهأيهاأنتأنككماواحداالجميعليكون
32و12ا7يوواحدإلىمكصلينليكونواثةوأنتآفيهمأنا

بهاصلىأيةآخرفيانوحدعةهذهسرسضحثئوحدتناأجلمناألضرةالمسيحطلبةهيهذه
62االسفيهمأناونوابهأحببتتيالذيالحبفيهمليكودأوسأعرفهماسمكعرفتهمع

االثنـينتجعلرابطةقويةإلهيةمحبةلاليناآلباللهمحبةهيبعضابعضنابهانحبالتىقالمحبةإذا
واحدابالنهايةالكلوتجعلواحدا

أنوصحيحالصغرمنذأوالدهانفوسفيالوصيةهذهغرسفيأهملتقدالكنيسةأناصحيح

اللهلناأعطاهاالتىجـداةالمتمئزاإللهيةالمحبةهذهعنالصغارأوالدهاتعليمفىأهملتقداألسرة
ونبنينعـودأنالمحبةهذهرسرحقيقةعرفناإذافرصةأمامناتزالالولكنبعضابعضنابهالنحب

رهعناأهمفيوناقصاناقصاالمسيحياإليمأنييقىالمحبةبدونألنهعليهاواممانناوأعمالناأنفسنا

مـنءشيبكلوالتضحيةالذاتبذلهوعدمهمنوجودهارعنويكشفالمحبةببنيعنصروأهم

ئغرسأنايلزمالخصالهذهروحهـاوانعاشىالكنيسةبنيانأجلمنسعادتهأوومسرتهاألخراحةأجل
يشسبحتىألخيهنصيبهعنيتنازلوكيفألخيهيدهفىالذييعطيكيفليتعفمالطفلنفمسفى

ثئمويعطىلـهعماويضنازلومالهبصحتهإخوتهيساعدوكيففيهيعةطبالخصالوهذهويكبر
ضعـفمائةاللهسيعطيهبليخسرلنكلهالمضمأرهذاوفيوحياتهروحهويعطيهاللكنيسةيلتفت
ألآلألكاـخكاصكآل5ءالبدمنسمعتموهالذيالخرهوهذاأبداتسقطالالمحبةألن
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كانمثأغمالهألن3ذتحهذاوقيأخاةوذتخالشتزيرمنشقاكانكمالئممن321
تازةأجيلوأغماكشيزيزة

حرصألنـههابيلاسـميذكرلموباالسمويذكرهقايينعلىيركزيوحناالقديسأنئالخظ
أخاهيقذملمقايينأنئالخـظكمـااللهمنالمولودرغالشيطانالبننموذجاوليقذمأنعلى
صيطانفاأخيهقتلعلىأقدتمللشيطانابناكانألنهولكنللشيطانابناليصيرللشيطانذبيحة
ولكـنأخاهقتـلشتءجااليونانيةعنالترجمةأنيالحظكمااألعمالفئعملأوألالقلبيدخل
ىرقبتهقطعنانياليواألصل

يقدمـهالذيالنموذجهووهذااألخويةالمحبةغيابعنيوحناققذمهالذيالنموذجهوهذا

عنتفصـحواألعماللالثصيطاننفسـهاإلنسانأسـلمإذاالبغضةتعملوكمكيفعنلمالعالنا
االثمرلمحبـةاإلنسانمالكيفعنتعبيرهيالشريرةفاألعمالعدمهمناللهوجودوعناألخالق
إذنأخاهاألخذبحطبيعتهعنلمالعايكسفأيضاءالبدمنذهكذاالشحيطانغوايةفيوسقط
إدالمسحيحقالـهماوحقالسيطانمـنهوالخـطيةيفعلقنإنيقولأنيوحناللقديسحقفقد

عليهيقومحقيقيأساسإبغضةواالمحبةفقاعدةإذن844يوءالبدمنللناسقئاألكانذاك
حضنهافيأوالدهاتجذبالمحبـةألنوسطهناليسقاتلةبغضةوإقاباذلـةمحبةإمالمالعا

وعلىوالبغضةالمحبةبينيتأرححإثسانيقفأنفعسيرحضنهفيأوالدهيجذبأيضاوالشيطان
وأمةاليوميتطـاحنلمالعاكـانفإنالكنيسةقامتاألساسهذاوعلىالتربيةتقوماألساممههذا
فيسقطقدوالكلالشيطانمنهتمكنقدلمالعاأنيعنيفهذامملكةعلىتقومومملكةأمةعلىتقوم
8422إشلألشرارالربقالسالمالبالفشحـلدائماءتبوالسالمأعمالوكلحضنه

منذالوصيةوتسقيهمالمحبةوتبئهمحضنهافيأوالدهاوتجصعهذاالحالواقعمناألسرتنتصحفهل
يخشـاهاللبغضةعدوانفحسهمـنلهاويبذلعطاممهافييتفانىالمحبةابنالولدليشبالرضاعة

والديهـمعلىاألوالدويقـومرهاينتظالذيالشحريرالمصيرمناألسرتنجـوحتـىويتحذاها
يقتصرالشيطانليتويـالألسرةالخسارةلفداحةوياللمصييةيا3ا01متويقنلونه

المكزمةالعزيـزةاألخؤةذهبتأين0112متللموتأخاهاألخسيسفمبلذلكعلى
لمالعـأيبتـدئهكذالقايينالتيالقاتلـةاألولىالعداوةمكانهاووضحالشيطانخطفهاالمضخية
ينتصحمنوليسينتهيوهكذا

اعتقدالمسيحيةاألسرةإنقلـبيلألواألسىأقولالحدهذاالىاألمريبلغولماذاتسألني
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وضـعالذيلمالعأدخللقدلمالعاأشرارالمحسوبينوباآلخرينلمبالعاالتشئهبسببرباطهاوفقدت
ويتعلمالعالمبمهازلوتتسلىلتسمعالليللنصفتسهرهاألسرةوعلمبيتكلفيالشريرفي

يعفمالمسرةقـأئدوالكاهنومرذولونجسقبيحوكلوالقتلالضربالرضاعةمنذاألوالدمعهم
أتلفريونبيضهفيألنذللثحمعتهمافهذاصدقونينعمأحراماليسالتلفزيونءاقتناأنالشعب

لواإلنجبعضابعضهميقتلونكيفاألخوةوتعفمالبيوتتزورقايينروحتعودالقلماذا
جذوالمرحومأياممنذالدوالبفيعليهمسكوك

وزياراتالخارجمنالقادمةالعطاياومشاكلالكهنةعلىاألنصبةتوزيعفيمضغولةوالكنيسة

ولكـنتالمستبيحءبأسماتذكرةسفرويكنبينطرواقفوالمسيحالمزيدعلىللحصولأمريكا

818الواألركهعلىاإليمانخدألعلهاإلنساناالنءجامتى

مأبااألوالدسيقتلفيهالذياالتيالجيلعنالمسئولونأنتمالجيلهذارجأليالكمولكن

للموتأخاهاألخسيسلمفيهوالذي

بارةأخيهأعمال

يوازنونيزالونالفهمقفةأنهمولوالريعصلونفالذينهابيليديعلىبربقيةلمللعابقيلقد
يخـرجابناتغذمالسرايةتزالفالوعمورةسدومقتبكماققتهقداللهكانوإاللمالعاشرنقل
الـذيهوالعالمفيفالبروالمسيحاللهلمجدحياتهواهباللكنيسةمحماالقديسينبتقليدمتمسكامنها
الكنيسةعلىاللهرضاامتدادأجمنبأعمالهميتشمـفعونواألبراروحياةروحالمللعايعطى
هذافيأنهاولوالعـالممعالكنيسـةالضمحلتاألبرارءهؤالمثلاألسرفييكنلمولولموالعا

البرأساسنالمحبةقؤتهوضاعتالبرؤقنالمحبةروحزهقتئاألنهتسرالسبيل

أكاص3لالأخاهوقتل

أيضايوحناللقديسالذيالروباسفروفيهناسوىالجديدالعهدفىيردلمالقعلهذا

بعضهـميقتلوأناألرضمنالسالمينزعأنأغطيعليهوللجالمرأأخرفرسفخربم
64روعظيمالححيفاوأعطىبعضا

مذبـحعلىذبيحةوقذمهعليهحقدخرافأثمنمنذبائحهقدمقدهابيلأخاهوجدافقايين

سيدهمنهماكلخدموهكذاشيطانه

9ماألولىووحارمالة
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وبهلقرابينهاللهشهدإدبارأنهلهشئهدفبهقايينمنأفضلذبيحةللههابيلقذمباإليمان
114عببعديمكفمماتوإن

فهـومقألمهنيةومعهيقدموالقربانفامتالتىالقرابينأفضليةعلئقائمةاللهمنشهادةهنا
والضمعررالنيةمنناشئعمل

ئئجضكغلغالظكانإنإخؤقطياتتعخئواآل331

البغضـةعلىقائمأنهعلـىلمالعانصفسيظهروهابيلقايينبينمناصقةنمالعافسحملوألنه
3والموتالجوعحتىويالحقهماللهأوالديبغضلمالعاكانإننتعخبفلماذاالموتحنى

أللكالماألكاهحلحءتتعخبوااال

حالأيةعلىولكنأبلغتقدكمإلىالحزينةالمقابلةيظهرولكنيتعجباليوحناالقديسهنا

لمولوحتىالـبرإلماننتميزلناالوأننااللهفيحياةلناأنعلىتصديقيخثمممشابةالبغضةفهذه
واألمحرارلمالعافطبيعةصارخةحقيقةبلىاحضمالمجردهوليمروهولمالعايبغضنالهذانعمله
يعاديناكانماأخانايكننمولوالعدوأخوناهولمفالعاقايينإلىئنمسبأيقايينيةهيفيهالذين
ألجـللواومبغضيكمإلىأحسنواعنيكمباركواءكمأعداأححواالمسيحقالهذاأجلمن

وقفوحينمايعرفنالمولوأخونالمالعاألن544متويطردونكألإليكميسيئيونالذين

منتحفظهـمأنبلالعألممنتأخذهمأنأسأللستقالأبيهللهلهصالةخرفيأيسوعالرب
اللهإلىلمالعاصراخيصعدفـالفيهالـذيالسرنوازنلمللعابحبنأألن7151يوالشرير
ولكـنعملهيعملفقايينوالتنكيلاالضطهادمذبحعلىمقدموحبوتسبيحشكرمنخلوا
أخيهحقأجلمنشفاعةكالمبعديتكلمفدمهماترإنيقذمهالذيالبرعنيكفىالهابيل

مـنكنتـملوقبلكـمنيأبغقدأنهفاعلموايبغضكملمالعاكانإنقالقديسوعوالرب
لذلـكلمالعاماخترتكمأنابللمالعـامنلستمألنكمولكنخاصتهيحبلمالعالكانلمالعا

61و5181يوالعالميبغضكم

حاذبةقوةهنـاقلـتكماألنهبينهماحطتووالللعالموإئاللهإثاءانتماقلناكماهو
مختاراليسفاالنساناليسارنأحيةيميلونالذينخذبجاذبةوقوةاليمينناحيةيميلونالذينتجذب

للعدووإماللهفإقابينبينهأن
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آلقناإلخؤةئجثنتاالائخياإلىائمؤتجمناثتقلناقلأنناتغقغنخن341
اثمؤبفيتئقاخاةتجصث

والبغضةبالحياةالمحبةنصفأنالسهلمنحياتنارصبفيحفداهاالتىاآلياتوأجملأعزمن

األمرالحياةإلىايـوتمنننتقلأنيمكنأنهععاوالمعنىاللفظوجمالروعةهيولكنبالموت
هـمإنللمسيحيينتوفـرالمستحيلهـذاولكنالمستحيالتأحدلمللعابالنسبةأنهيحمسبالذي

منالهتـافخفهـاسعيدةنقلةإنهاءوالرياالغمثعديـماألخويالحبإلىالبغضةمنانتقلوا
فـوقمنأخبارنايتتئعونالذينالقديسإنأرواحربواتاويشغفءالسمامنفوقالمالئكة

واآلالمالجروحعوضتتعرىالمسيحوروحومسرةاللهقلبفيارتياحالكلوفوف

قمـةإلمهالموتهؤةمناالنتقالوجبرووتقوةفياآلبةهذهيضاهيماكلهاإلنجيلفييوجدال

المسيحية6إألأياة
إلىيأتيوالأبديةحياةفلهأرسلنيبالذيويؤمنكالمىيسمعتنإنلكمأقولالحقالحق7

542يوةابإلىالموتمنانتقلقدبلديمونة

وفيهنايتمالعمـلأأيلمحيملمممهغلم3ألس3عسحالتامالزمنفيهناالفعلأنالجظ

األبديةالحيـاةحـقعلىالحاصللقبئعطىاليؤمنالذيإنيقولالمسيحأنوالمهمالحال

ألناألبدإلىبعدالمـوتيرىيعـودولنالحياةإلىالموتمنبالفعلانتقلقديكونولكنه

معرفةولهاللهامـنحيـاةألنهالياةاقداسةتعنيالحياةحيثروحهغمرتقدتكونالحياة
روحفاقدةحياةبلفقطموتـاليسالمؤمنروغفيهيبقىالذيالموتيكونوبالمقابلللهبا

وخطيةكذبحياةأيالقداسة

القزتينكلتاأنالعجابوالعجبءبسواءسواالحببقوةاإليمانقوةتنجمعاآليتينهاتينفي
واحدةخطوةتحرممهما

رليحدهأيءالسماإلىيصعدمنقلبلثيخاتقلالهكـذافيفـولباإليمانالذيالبروأفا

الكلمـةيقولماذاولكـناألمواتمنالمسيحليصعدأيالهاويةإلىيهبطمنأوالمسيح

بفملثاعترفتإنألنكبهانكـرزالتىاإليمانكلمةأيفلبكوفيفمكفيمنلقريبة

أ016روخلصتاألمواتمنأقامهاللهأنبقلبكمنت2ويسوعبالرب

مـنانتقلقداإلنسانيكونيـةالقلـبمنواعترافبالفمكلمةاإليمانطريقيكوثهكذا
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خطوةفهياألخوةمحبةداماومثلهاالقلبوايمانالكلمةسماعالمسيحقالكماأوالحياةإلماالموت
المحبةحياةإلىالعداوةموتمناالثنانانتقلقديكونويهاوفـبةوسالم

لمصهلمعلمأكالمألصانتقلناقدأننانعلمنحن

لجبلوائىكةالدافعةالقوةهذهحياةإكموتمنحالإلىحالمن3صانمكانامنانتقلنا
وانطرحقلـبيمنانتقلللجبليقولالذيالحبايماناإليمانهووهذاالمحبةهىوالعداوةالبغضة

فييبقىوقؤتهابالمحبـةواإليمانالحياةلحركـةفاقدايكونالذيولكنفيستجيبالنسيانبحررني
صدرهعلىجاثمالبغضةوجبلالموت

حتىيفترقانواليلتقيانوعروسعريسوالحياةفالحباألبديةالحياةعالمةهياإلخوةمحبةوتصير
الذيءالسماطائرهىفالمحبةمحبيهاكلأجنحتهـاعلىوترفعفوقاليالمحبةتنموحيثالسمواتأعلى
قنلـمالدأوالمجدوالتهليلالفرحلمعاإلمماوالنسيانوالموتالخطبةلمعامنيومكلالمحبينالعشماقينقل
يلقنهالذيوالحبالحياةنشيدينشدونوهمالمحبينرويةمنالغرةصدرهوكلخممترايموتالمحبةمجتقر

عيونعنمخفىالمحبةسرسارأينمافوقالخروفمسيرةاتباخفيويقودهماإللهيةالمحبةروحلهم
الكلخرأأنفسهـعيرونشالذءوالبسطاالقلوبلصغيريمعلنلكنهأنفسهمفيالمتعطمينشالمتكمر
فيهـمويقوالمحبةسرويلفنهمالروحختارهمءهؤالولكنفيختفونشظاهريكونواأنجدهـوغير
االبنحـهكرالذيالطريقفياساألقدحتىالحياةطريقفيالسائرنحابالمجدالهاتفينالمخلصينجيس

المدعوونعنهيتوهالحتىمحبتهبدمعالماتعليهووضعالمحبوب

بهاليعودوالمحبيهوأعطاهااألبنملهاوااالبمنصدرتمحبةحألةالمسيحيأصلهافيفألحياة
تستقرحتىفـوقإلىعشقوهامنقلوبفيطريقهاتشقالعالمفيغريبةالمحبةألنمصدرهاإلى

فياالبنجصتـدهوقداالبمنمتلائرالسريالرسولهىفالمحبةومعطيهاصاحبهااآلبأمام
قنوالحيـاةوالحقالطريقعينهاهيفالمحبةاآلببيتإلىبهملينطلقمحئتهآلسرةوأعطاهجسده
أندونوالشيطانلمالعاوعثراتالدنياعراقيلبهايخترقيسيرأينوإلىيسركيفعرفاقتناها

لمغ7عالموتفييبقـىفإنهبالمحبـةييزدرالذيأتاموطنهاحيثإلىاللمحبةبهاوينطلقهتم

لألغفئهـالطلي

خياةلةلئسننفعيىقاتلكلأنتعلفونوأنتغنفسيقافيقفؤآخاةئئيفنكإلمن351
يإلتايتةأتإلئة
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كةكاعالمل7أخاهئبغضمنكل

41عددةلمأألمه7لكالأخاهلمجـهالمنكلمقابل

حقيقيمـرقيوجـدوالأخاهيبغـضقنكاتساوجماأخاهيحبالقنعبارةيضعهنا

يصيتأويقتيبغفرالذيأنيوحناعندقأصبحموتفعلالبغضةوألنبينهما

ألكاثل7بهألكاألتنفسقاتلفهو

إنسانوأناتقتلونىأناتطلبوناآلتأبيكداعندرأيتمماتعملوناأنتمالشيطاناحرفةالقتلهنا

24و4و883سخبوننيلكنتمأباكماللهكانلوللهامنسمعهالذيبالحقكلمكمقد

الشيطانإلىينسبهيقتـلالذيواإلنسانأبيهاللهإلىئحبتنينسبالمسيحأنهناواضح
منالبغضةروحقبلقديكونأخاهأبغضقنفكـلالشحيطأتحرفـةهوذاتهبحدالقتلهنا

نفـسقاتفهوقايينمثلأخاهأبغضتنفكلبالنهايةالقتلإلىتودئيالشيطانوبغضةالشيطان

باألصوليتمسكولكـنالموتإلىبالبغضةينصهيالذكبالعمليذكراليوحناهناققايينمثل

القديسيتكلمعفواسوليالقتـلفعلأتىقديكوناأبغضفمقموتأوقتلفألبغضةاالولى
يشتهىفهوبالفعليقتللمفإنئبغـضفالذيالقتلطبيعةمنالبغضةطبيعةألنهكذايوحنا

أوقفتقدعراقيلفبسببغرفنهايةإلىيبلغلمذافالموتتموالخرابوالخسارةوالمرضالضرر

إكئنطـرولكنظاهرهفاالفعلإلىينطرالالخلقيةالحياةأسلوبففيأخيهعلىءاإلنهاإلىسعيه

قأتلأنهللهامنوحتىالخلقيالوعيجهةمنيحسبأخيهنحومنالبغضةاليعيشضنفكلالنية

لكـمفـأقولأناوأماالحكممستوجبيكودطقتلومنتقتلالءللقدمافيلأنهحمعتمقد

32و512متالحكممستوجبيكونالطألأخيهعلىيغضبقنكلإن

المسيحأقوالمنمستمديوحناالقديسفكرأنيئضحهنا

فيهئابتةأبديةحياةلهليسنفسقاتلكل

قديكـونوالـتىذاتهااألبديـةبالحيـاةوازدرىوباعفقدقديكونبالنيةولويقتلالذيألن

إليهاذعى

القلبيةقايينفبغضةيوحناقأمامماثألزالماأخيهفيعملهوالذيقايينفكرأناهنأئالجظ

قانونفيالنيةحركـاتتسجلتهنامنالشيطانمنأخيهقتلفكرةقبولإلهقادتهالتىهي
الجبلعلـىعطهفيالمسيحأقرهاوقدالمسيحيواإليمانوالكنيسةءاآلباصرفةفيوالقتلاإلجرام
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كـاولشجلقـدقايينألنالروحىالقانونغرففيوذلككالقتلاإلعدامحكمعليهافالبغضة

التىاإلعدامحكـمحيثياتهـذهفصارتأخاهفقتلوأيغفنوخقذخعمتذإنهمستبقتلحالة
للقتلمساويةخطيةاألخالقيالقانونفىالبغضةفدخلتالعقوبةتوجب

األبديةالحياةمننهائيااستمتيقديكونالبغضةبسبببالموتالحكمعليهوجبمنفكلوبالتالي

نضغأنلنايئتييحرألخإنفشهوضغذاكأالائمحبةغزفتاقذبهذا361
اإلخؤةألخلئفوسنا

منهليـأخذواحـدمصدرأمامهفليسينكلمفراخمنيكنلمالمحبةعنيوحناقتكلمحينما
بهـاويكرزبهاويناديعنهاويعلنويثمتهايقيمهاالذيفعلهاهووماشروطهاهىوماالمحبةماهية

محبتـهأجـلمنالصليحاعلىالمسيحقدمهومالمللعـامحبتهأجمناآلبقامهماإألويعفم
أنالقادرةالسمائيمصدرهامنالمنبعثةاألمينةالصادقةلمحبتهقتلوأقوىأبسطهوهذاللبشرية

الذاتلوبنهكلهاالحياةبتقديـممتفضبحعـنالاآلدميـةالخلقةوتجدداألرضوجهتغير

قدممائقذموجعلهوقلبهفكرهمألالذيالمحبةواجبعنبلالدموسفك

لماللهصورةفيكـأنإذالذيأيضايسوعالمسيحفيالذيالفكـرهذافيكمفليكن
النالىشبهفيصائراعبدصورةاخذانفسهأخلىلكنهللهمعاداليكونانخلسةتحسيبـأ

258فىالصليبموتالموتحتىوأطاعنفسهوضعنسانإكالهيئةفىؤحذوإذ

ئحتـذىلحوذجوكآيةلناؤضعتقدأنهايوحنايراهافالتيألجلنانفسهوضعمعنىهذا

أولوالمسـيحبالمحبةينطقوالفعلبالفعلذاتهاتحققالمحبةولكنئضترىسلعةليحشـطألمحبةحيث
أنهذامـنأعظمحبألحدليسهكذاالرابعاإلخيلفيوضعهاهوناطقافعألالمحبةفعلقن

إذالوجـودفىظهرتمحبةأعظموأظهرالفعلوتمم5131يوأحبائهألجلنفسهأحديضع
موتهمـناكتسبواقدهءأحباأنمذهلةوالنتيجةالصليبموتالموتحتىأباهوأطاعذاتهوضع

ذاتهوضعالذينهءأحبامعهأقاموحدهبسلطانهكجيارقامفلضاالموتأبالمخافاألنفسهمموتا
الموتبـنيكانواأنوبعـدحماويةجديدةخلقةواقتبلوامعاوالقيامةالموتفشاركوهأجلهـممن

تـنكلأنيحتذىالمسـيحفعلفصارءالسمافيمعهمجيونالملكوتءوأبناالقيامةبنيصاروا

السمواتفيمعهوئجلسهويعليـهوالمسيحاآلبيرفعـهألحباتهوحماالمسيحفيحثاذافيضع

إذلذاتهالمسيحفعلاكتسبواالبناآلبشركةودخلواتحدبالمسـيحأمنالذيفالمسيحى
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زرمؤفعلهأنضاموهوأحدكلوعننحكلذاتهيضعأنوموتهالمسيحصليببقوةيستدع

ذاتهأخفهقأخاقأدرةأنهامسيحيكللدىتفتخرالمحبةاصبحتلذفافيهومحسوبالمسيحبفعل
وقؤتهالمسيحمع

الغئاهثبأالأللحلئممهلمء7عرفناثبهذا

هـيطبيعتهاحقيقةألنالمطلقاحمهافيالمحبـةئن3كاكايم7المحيةهوعرفناهيوالذ

يكـلبذاتـهومجققهاواحـدكيتعقمهاأنيمكنبطريقةمرةآلولالمسيحأظهرهاوقدالمقصودة
فيقولذلككيفيةائاقؤتها

لحولح75كلةأللمت7ألجلنانفسهوضعذأكأن

المحيةيعرفأنأرادثانفسـهالمسيحألنهائلةالمفارقةهناالخطاةنحنأجلنأمنأاللهابن
هولكنه518يوأحتائهألجنفسهأحديضعأنهذاصأعظمحبألحدليسقال

وشربنفسهوضعثخانافليسالفديةحـبهوهذاهذاحمثفأيالخطأةأجلمنوضعها
والسبباألصلالخطبةويلغيكلهوالموتالهوانليحتويولكنوالموتالهوان

أبسـطفيذاتهوضـعأياررحبةبـهملاالذيوالفعلذاتهابحدالمحبةيخاالزلنانحنولكن

نضعأنيريداليوحناالقديسالمسيحعملمـنيستخرجهأنيوحناأرادقماهذاصورة

بذلليعمالبذلصورمـنصورةبأيةالبذلمستوىعلىأنفسنانضعأنولكنللموتأنفسنا

لمفالمسيحواللقمةبـالقرولقيثمنالالمحبة2لحنألنالنفعوالذاتبذلولكنعندنامماءالشي

المسيجولكـنلذاتهالمسيحوضعمنعليناعادمابثمنالئثفنكلهلمفالعابالمالالفديةيدفع
رخيصاقذموهءالشهـداأنولوبهذانطاقبالونحنبدمهواللعنةالموتمنوخلصناحياتهوضع
وصحتناوكرامشنااسمنايخـصماكلأيالـذاتنضعأنفيطلبيوحناأماقالمسيحفيحما

أنفرحتنـاهـيهذاإلىحأجةفيكـانمنكلأجلمنرخيصةانبنفحياتنالزموإنوحهدنا

المسيححالولسانكانواقـناياالمسيحءوألحباللمسيحمحبتناونحققبذلهفىالمسيحئشحارك
فاطاأنتوماذاوالملكوتالحياةفربحتأجلكمنذاتيوضعتأناتيقولفداهمتمنواحدلكل

ألجلنانفسهوقذمأحئناالذيللمسيحنقذمهنحننقذمهإنسادأليحبأيألنأجليمن

فييدخلألنهعليهاوماباألرضيثئقالسماويعملوباسمهالمسيحأجلمنالمحبةفعمللذلك
الصليبذئنحساب
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ينبغيولكـنالمسيحعملـهماءإزانفوسنانضعأنلناينبغىفنحنيوحناالقديسوقول

مهـمـااآلخرينوحاجـةالكنيسةءإزاأخالقيـةضرورةأعناقنـاعلىيضعفهويجبألشأهي
المسيحالملئفيحماالذاتوضعوإلىحتىاررحبةكلفتنا

0111يوالخرافعننفسهيبذلالصاعوالراعيالصاعالراعيهوأنا

فـرضبحسبصاعراعكعلىحتماصـاروالبذلرعيتهعنمسئولوكلناراعوكلنا
وهذاأنفسناوضعناإنيحبناوهو0171يونفسيأضعألنياآلبخالهذاالمسيح

تقومالمسيحيةه7ألثفالشركةيوحناقمعيحوالمساالبشركةدخللمنواجبأعظم

ووضعاسميةأصبحـتاآلنولكـناألولىالكنيسـةفيهـذاكـانوضعالذاتهـالبذلعلى
شكلمـنضمائرناعلىمنعكسةأخالقيةضرورةزالالالمحبةواجبولكنغابقدالذات

عملكـأنفـإنبدمهاشتراهاالـتىحياتناإألللمسـيحنقاموماذاأمامناالمصلوبالمسيح
الحـبهذاتحـتأصبحناواألعظماألولالمحبةكعملضمائرناوفيأمامناقائمايزالالالمسيح
وأنتأناإأليبقلمولوحتىإلزامعنالواجب

قكيصغثهةآخشاغؤآغلقفختاجاأخاةونطزليمالظمييمثتةلهكأنمنؤافا371
يإلالتمحبةتتئتأ

الكـالممنأحشـاوهمتحركـتمنيوحناقيخـاطبهناالضصروامتحانيومكلاختبار

يعيمشونالتىالساعةاختبارإلىفأدخلهمواللسانبالفكراالستجابةبإمكانهمأنهوتصؤرواالسابق

يومكلعليهميمرونالحاجةوذووفيها

دارهعقرفىوهويأ7روممآلاإلنسانتجاهالمحبةيثرأنفيبارعيوحناهكذاف

78لمالههتةولكاةلمهوللمالطمعيشةاله

مرئشمأالدارجوبالعرجماالدنياإمكانياتأداسكةمكاأكحلالولفةأوغسطينوسالقديسترجمهـا

ونظو

أخيهحالجيداوعرفورأىوفحصتأملكلعنىتأتي

احمألءأحشاوأكلق

للعملتدعوهالتياإلنسانيةالمشاعرتجاهحاجزاوضع
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فيحيتيـةلهإنسانبينكبيرةمفارقةاعطىالموقعمنالمحبةانسحابيطهرلكييوحناهناق

وهويومكليتأتلهوهومحتأجفقيررجلوهوجارهوبينالحاضرلمالعاءعظمامنأيالدنيا

قـارصءوالشحـتاالبأبحولعراياوأوالدهوالفقرالعوزأشدفيوجارهآبهتهفىعائدوهوذاهب

أحشاعهوأغلقضمـرلهكانإنالضماءصراخعـنويضعامىالنطريغضأناستطاعولكنه

والفخامةوالعزاألبهةعرلشعلىمذبوحةهناالمحبةفظهرت

تفجايوحناختهاقفقدكلهااألسفأرعنوتخيبففطهنارتظهءأحشاأغلقوعبارة

تعبراصارخإحساسعنقابهاغلققنتسأوىوهيجارنهرأمامالطريقيسدكمنمحكمة
ئشرقاأنيستحيلأنـهممعنـىفيهاللهمحبةتثبتفكيفمستنكراويسألالمحبةروحإزهافعن
أصألاللهومحبةاإلنسانلهذامايلمحبتهبنورعليهالله

المشـهدهذائصؤرانلهفحـةاليـوملمالعاأهلمن09يخأطبيعقوبالقديسولكن

ائمخجلفيالحز

بسالمامضيـااحدكـملهمافقالاليومـيللقـوتتازينومععريانينوأخأخكافااإد

61و351يعالمنفعةفماالجسدحاجاتئعطوهمامولكنواشبعااسصدفئا
371يعأذاتهفيميتأعحاللهيكنلمإنأيضااإليمانهكذا

باألولىالمحبةوهكذا

أوالحقيالعملتلبمظبالفؤآليالكآليمئجبئآلآؤآلديالتا381
عـنالتعبريمكـنوالوعمـلعملبألفذاتهاإظهارعلىقوةذاتإلهيةطاقةفيتاالتىالمحبة

معنىبكلإلهيةمحبةانهالهايشهدالذيبالعملنفسهاهىتعلنأنالبدبليالكالمفعلها

دألألكاألسابأل2كاثتنباللوالبالكالمنحبال

جعلهاباللسـانوالإضافةولكـنالكفايةفيهيكونفقدبالكالمنحباليقولحينما

لـقوابالعملمحبـةوضعواللسانالكالممحبةمقابلوفيلساناحركةإألتساويالحقيرةمحبة

وبهحافيهماتتحركاللذانالعامالكاهمـاهذانحقإلحؤلهواللسانعملالمماحؤلهفالكالم

يقـومالالذيبالعملإألذاتهاتحققالألنهابالحقذاتهألتحقق3ءدبأألإولهـ3ذالمحبة

أنهـاالرسوليولـسيصفهـالذلكبالحقإألتعملوالهىحقاإللهيةوالمحبةالحقعلىإال
تسـقطالالمحبـةجشيكلعلىوتصبرءشيكلوترجوءشيكلوتصاقءشىكلتحتصل
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االحتمـالالممـيزاتهذهفلهاللهامـنموهبـةألنهاوذلـك8و317كـو1أبدا

الذيومميزاتللهامنأصألالصادرةاإللهيةالمحبةمميزاتهيهذهوالصبرءوالرجاوالتصديق
الذيالحبفيهمليكونوسأعرفهمالخـاعرفتهـميسوعالمسيحفيللهامنالمحبةهذهنالقد

المسيحفىاآلبلنـاأعطاهـاالتىالمحبةهيهكذا7162يوفيهمأناوأكونبهأحببتني

كمابهايتصلقـنكـلبقـوةإليهاتجذبأنقادرةمحبةلالبناالبمحبةمنهىيسوع
أبداتخزىوالكثروصبراحتمالفيتعمل

أييساويهالءشيالبنويالحبننالالمسيحوفياألبوياالبحباآلنلناالمسيحيينفنحن

واليخفـقوالينحبسالمعطائيفغالصادرموخدجامعرابطحبنوعأيمنآخرحب
العابدالمضوحـدويؤانـسوالخراتبالصالحالمبممئريؤازرشجاعءجريمقدامحبأبدايسقط
للنـاسحئهفياألخيسندحبأوالدهويالطفويحنويرعىكاباللهإلىوقلبهروحهيرفعألنه
يجذبوسالماومودةألفةمشعكمصدرإليهويشيرعنهالحبفيتكفمصمتفيبينهميعملالذين
األذيةيودشرسعدومعيتعاملالذياإلنسانيؤازرحبوالحياةوالحقللنوركمصدراليهالناس

والمـودةواالحتراموالشكربالرضىاإللهيالحبفيقابلهءواالستهزاوالجفابالرفضإأليتكلموال
ءوازدراورفـضأذيةمـننوىماكلفيأمامـهالعـدوفيخفقأناةوطولواحتمالصربكل

الالذيالمفـترسالوحسبهتالقىححبفيكمالذيءالرجاهذاسرعنيسألإنسانإلىويتحؤل

أخضعتالـتيالخليقةعلىوحناناوعطفاححاالمآلنةوبالنظرةقليألحاكرافيقفثىالبطإأليعرف
األولطبعهويسقطعداوتهالوحشينسىوبسيبهعنهاللعنةنالتياللهأدمبسببواألذيةللباطل

يطلبالزمنقبلالخاليالزمنفييفعلأبوهكانكمامنخفضبرأسالمحبنحوويتقدمالوحشي

األلفـةفيخلقهالذياللهصورةالحبفيفيرىحياتهطولأشثقتهالتىاللعنةثقلمنويئنرحمته
بوجيوذئبفىاألسيزيفرنسيسالقديسفعلهكذاكحملويتصرفذئبأنهوينسىوالمودة

الذياإللهىفـالحبرجليهبـينيسروديعاطفألمعهوأحضرهوالطفهفتقدمالمدينةرؤعالذي
وعطشـانوالجـائعللباثسويعيدوحذأينماالوحشيالطبعيرفعاآلبلدنمنفيهالمسيحساركنا

فيطلمابثهاالذيوصاجمهـاالخقـةصنعتهاالتىالعداوةويرفعوالوكاممالساللهيعيدءالدما
اللهخليقة
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42ا139الحقفياللةأمامالثقةد

لدةقاففوئناآلمتناإنالبملهامةقذففوتناوئسنكنالخقمنأننانغرقويهذا2اوه39

ءشىكلويعقغقلوبنامنأغنهغ

وغـىافيالتياألولمهالمقدمةبعدانـهالقارئذهنننتهولكنمانوعانحشفيأنهولووالمعضى
الرسـالةبدأالمسيحيسوعوابنهاالبمعمعهالشركةفىالدخولتقبلأناالكنيسةيوحناالقديس

نوعكـلمنوحبخطاباومغفرةخلقيةمسإرةمنالشمركةلهذهاللياقةأساحماألوالدهليضعتوا

بهذابقولهقالماعلىعفباللهمعكشركةاللياقةتوصيففيمشواراقطعأنبعدفاآلن
فيوجدناإنولكـناألبويالحبشركةفيباطمثنانامهقاقلوبناونسكنالحقمنأننانعرف
الشركةمطالبنكئللموحقامالمونأنناالمحبةشاألخالقعنالطويلالدرسهذابعدقلوبنا

ألنهنحونـامنمالمـةثرواعأقدرفاللهقلوبناالمتناإذاأنهنفهمأنافيلزمعليناالمعروضةالروحية

التعقيبهوهذاالحبإلىحاجةفيهملمنالالئقالحبتقديموعدمتخاذلنايعلمءشىكليعلم

باختصارالدرسيستعيدكمعلمالسابقتعليمهعلىيوحناالقديسمنادئاالمؤنب

نعرفبهذا

حتىكلهقلناهالذييهناأيبهنماىشبكلمةمعفباقالهمايسزجعهناألغبمقهوهذاهوما
ألكا74فقدءداالشمأالء2والحقبالعملنحبمحئافإذاالمحبةعملأوالعمليةالحبةوباألكنراآلن
ألنلماذاإليهامدعووننحنالتىالشركةفيامهقدقلوبنأترتاحوحينئذالحقمنأنناسنعرففإننا

قدولهذاأناويدثدقـلهذاراحةبكلللهامعالحياةحنفقدفعألحقأنهأدركالذي
عرفنـاوقد8173يوصوتييسمعالحقينهومنكلللحقألشهدلمالعاإلىأتيتأ

الحقيقيالحـبنتيجـةتءجـأالحـقفكلمةبالحققلوبناكلمنأحببناعندماالحقمنأننا

أالحقمنأننالقلوبنايؤكدالذيهوهذاالحقينمولودودأنناالبرهاناهوبالحقفالحب

قلوبناالمتناإنألنه

سـتلومنايوحناالقديسعليهانمكماالمحبةوصاياتنفيذءأخطاأوالسلوكءأخطاأمامولكن

أنكلعنىقلوبنـافيمماوأعلموأدفأأعلىاللهأننعرفأناعليحـاقلوبناالمتنافإنحتماقلوبنا
نفوسناإلىنرجعيجعلناهذاقلوبنافيماوكلأحوالناكليعلمألنهأكثرستكوناللهمالمة

فرصةأمامنـايزالالألنهيأسدونونقأئصناعيوبنامنلحوتقصركلعلىأنفسناونحالشـا
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اجامـةوااألولىالوصيةألنهاالقريبمحيةفىخاصةالتلقيقحالةءوإحياأخطائنالمراجعة
وانظرأفكـاريواعرفامتحنيقليواعرفاللةياأختبرنىالمسيحمعالشركةلحياةبافسبة

قلوبنامنأعظماللهألن42و93133مزأبدياطريقاواهدنيباطلطريقيخأكانإن
قدالتىاأليديةللحياةإلصالحينأوالدهحقالنصرحياتنايقودأنالقادرفهوءشىكليعرفوهو
اليهادعينا

التإنخومنيقةقلنافئوئناتئفنالئمإناألجثاغلقاثأل313
أل7بمهإءاألحباأيها

عملناقـدأنناممعنـىبالمحبـةالمختصالرسالةمنالثانيءالجزفييوحناقإلمهالمحثبةالمخاطبة

لناكماللهأوالدأنكـونبأنلقونالأنناضمائرناوارتاحتالمحبةجهةمنخاصةاياهوبكل
المسيحيسوعوابنهاآلبشركةفيقلوبنافيءرجا

ألولأللمكاالمماألثتاأقلوبناتلمنالمإن

راضـونونحنتلومناالقلوبناهناقلوبناالمتناإنالسابقةاآليةعلىارتأتيالكلماتهذه

أنباعتبـأرنفسهيضبميوحناقأنواضحهناإليهامحتاجاكانقنلكلالمحبةوتقديمأعمالناعن
نتيجةالضميروتسلمالعملحالعلىوتحكـمءواألخطاالهفواتتفرزالتىالمززةالقوةلديه

اإللهـياإلفـرازهذاأيضاعندهـمءاألحبـامـناليهـميكنبالذينأنيوحناؤيعتقدقشهادتها
الضميروتحكيم

الكافيةالشجاعةفلنامالمةأيقلوبنالدىيكنلمفإذا

ءداكااءكقداةهـء8دااللةنحومنثقةفلنا

معاألبديةالحياةشركةفيحضرتهفينكـونأونكلمهاللهأمامنقفحينماوثقةشجاعة
يعوقماكلمـنبالحقتحررواقديكونواأنأفرادهايميزماأهمالتىحالمسيسوعوابنهاالب

ةمعهوالحياةاللهأماموقوفهم
فيألناألبدإلىالربعلىتوكلوامتوكلعليكألنهسالماسألماتحفظهالممكنالرأيذو
4و633إلقالدهورصخرالربياه

مـنناتجةولكنهأالضصرفياإلفرازحكـمنتيجةإنهاهناثعراحاليقولكماليعشـاالحالةهذه
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اإلنسانحـرارةوتزيداإليمأدتفيالشـجاعةروحتعطيوالضمكلالقلبمعالقدسالروحتالحم
والحبالعملمنلمزيد

461عبحينهفيوعونانعمةوخدرحمةنناللكيالنعمةعرلقإلىبثقةفلنتقذم

يقينفيصادقيقلحبلنتقدميسوعبدماألقداسإلىبالدخولثقةاإلخوةأيهألنافاذ
22و0111عباإليمان

يكونوناللهأمامواألفضـلنحومنثقةحالةإلىأحبائهمعيوحناالقديسببلوغأنهونعتقد

المسيحيسـوعوابنهاالبمعوالحياةالحبشركةفيالقبوللحالةاللياقةقمةإلىبلغواقدبذلك

االتحـادإلىيؤهلهـمماالكـاملالحقيقيالحـبحالةمـنبلغواالذيناللهأوالدإاليبلغهاالالتي
األبديةالحياةشركةنيالمطلوبةالحقيقيةوالوحدة

أقامةائمزصيةاألكماكونعملؤمتاتاةنخقألنامئةنناكسألناومفما322

اللهأمـأمسنقفأنناالنتيجةكانتاللهأمامثفةولناقلوبناتلمنالمفإذاحاصلتحصيل
سألنامهماالعموميةقالبفييوحناوضعهاقلكلذاللهيرضـىماكلونسألدكأو

أفعلهفإنيباسمىشـيئاسألتمإنباالبناآلبليتمجدأفعلهفذطاباسميسألتمومهما
41و4131يو

يوحناقاستعارةهـذهسألناترمهمادائمقاثموالوعدواألرضءالسماتزولإلهىوعدإنه

أوسجلهوكنبهمسامعهوفييديهعلىكانالمسيحعكالمالكالمألنالرسول

يعرفبحكمةألنهتجابالتولمئالتنامنكثإراولكنمنهوعداهذصالةكليستجيبللهفي

بولعمأمأمناوالمثلإلنسـانابضررتنتهيصالةيسـمعفاليضرناومالناالصألحهوماأيضا
محاوالتبعداللهردفكانحياتـهتنغـصكانتاالتيالجسدشوكةأجلمنتوستلالذيالرسول

بولسوالقديسيومهاومن219كو2ئكقلالضعففيقوتىألننعميئتكفيككثروة
يفتخربضعفه

وكأنهالمستقبلفيوليسالمضارعفيىننالءالفعليضعهنايوحناقمنهننألسألنامهما
األولىرسالتهفيأيضايوحناقيقولكمـالنأخذنسألاللهأوالدثقةتحتفنحنحادث

مهماأنهنعلـمكناوإنلنايسمعمشيئتهحعشـطشيئاطلبناإنأنهعندهلناالتيالثقةهيوهذه



رتفسيرثرحيوحناللقديساألولىالرسالة41

اوه541يوانلناهاقدأنناوتصحيحهـامنهطلبناهأالتىالطلباتلناأننعلملنايسمعطلبنا
أمامهالمرضيةاألعمالوعملناوصاياهحفطاإنيكونذلكبأنيوحنالمجذدهاقولكن

حروروالقلببفرحوصاياهنتممنحنولكننأكعبيداضطرارأوضغطتحتيضعناالللهاولكن
اللهلمشيئةيـداويعلمناثقيلةليستألنهابوصاباهيرعانابأنوتفصئلهفضلهعنمعبرينالنفمى

بعملقلبهميفرحأوالدأبولكنإدارةمديرليسفهبرتنفيذهاقوةومعهاإألالوصيةيعطىالأنه
قيمـةهداياداخلهفىمخفيكنزاللهفوصيةمنهوقرباقداسةليزدادوابوصايأهالعملويلهمهميديه
ليستالتىالسماويةوهداياهكنوزهيظهريرضيهماونعملوصاياهنطيعفحينمابالعلىتخطرال
مسرةحسبمائسرهنعملكئافإنلمحبيهاللهأعذهمايشرقلبعلىتخطروالالدهرهذامغ

يريدهالومايريـدهمافنعلـمبمسيئتهتستظلمشميئتناويجعلمرةالف2عشرةئسزنافهومشيئته
البنينشأنوهذاالمحبوبينللهاكأوالدونتصرفنعيشوالعبوديةالعبيدإحساسمنتحررنأقدفنحن

أمامهالمرضيةاالعمالونعصل

يويرضيهماأفعلحينكلفيألنيوحدياآلبيتركنيلمومعيهوأرسلنيوالذي7

فليعمطاليبهاتحتخطوطاويضعالشركةحياةحولمجوميوحناقأننحسأيضاهنا
وصاياهنحفظأنأواليتحتمولكننريدماونسألاللهمعشركتنانستغلأنلنامسموحا

نصنعوعندهنأتىوإليهأييومجتهكالمييحفظأحدأحبتيإنلهوقاليسرعأجاب
4132يومنزأل

جديرونفعألوأننالوصاياهالمطعونأوالدهحقاأننائظهرالتىأمامهالمرضيةاألعماالونعمل
ورعايتهبحبه

تعضاتعضتاوئجبئائمسييحيشوغأئيلباشيمئؤمنآنميئهوجهيئؤهذ42و332
آئةنعرلثوبهذايإلوفؤيليئئتوضاياةيخقظومنؤجميةناآغطكما

ناأغطائذيالزوءمنينايئئمث

أنعلـىتدلعالمةيكونوتتميمهاإليمانصلبفيليدخلجديدقسمإلىبوصاياهينتقلهنا

قدالسـابقةاآليةفيألنـهالشركةحياةفيللدخولاللهبهيطالبماكأهمصحيحالدينيوضعنا
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أهميحادهنـااآلبشركةفيللدخولحتميةكضرورةالحفظتحتلتكونكلهاالوصايالأ
المعروضاألبديةالحياةفيمعهشـركتناوبالتالياللهلبنؤةواحقتتناطاعتنابهائطهرالتيالوصايا

فاتباعوالمحبةاإليمانمجادالعددهذافيهناألنهصادقوايمانحقيقياعترافالمطلوبهناعليتا
لدخولاألساسىالشرطهووهذاوصأدقافغاألحماهناكأنقطعامجادالصادقباإليمانالمسيح
جهتهمنيقابلهفيهوحودنايثئتالذيواإليمانالمسيحيسوعوابنهاآلبمعشركةاآلنالضركة

وهكـذاومتقأبلتينمتوافقتـيناإللهيةوالنأحيةالبشريةالناحيـةتكونوهكذافيناوثبوتهسكناه

الطاعةمستوىفيللعملقابلةالشركةتكون

الشركةدوامكعربوناعطاهالذيىالقدعالروحبواسطةالشركةفيبوجودناونثقنتاكدوخن
وهيثركةاللهذهاألساسيةالدعأئماآليتينهاتينفيسجلقدسحناالقديسأنوئالجظوهناكهنا

وهوفيهيثبتبأنه42اآليةفييزيدهاثئم3الرسالةهذهفىمرةاألولاإليمانا

ىالقدعالروحثم3فيه

لهموقـاليسوعأجابفىإنجيلهفيءجاكمامرةألولبهئفاجأاإليماناكريئهناوكونها
أنعلىهناوالتـأكيد692يوأرسلههوبالذيتؤمنواأناللهعملهوهذا

الطاعةاستوفىقدالرسالةمنالسابقءالجزفييوحنالقديسألنأرسلهبالذيئؤمنوا

الضروريالتعبيرهومعـهوالشركةالمسيحاتباعولكنالمحبةقانوناوخاصةاللهألوامر

جمونالمسيحبـعالحياةفيالشركةهذهبدونإذالمسيحيةالحياةصحهيثبتالذي
طاعةتسبقأنيتحتمسيحالممعبالحياةالمثبوتةفالثقةكاذباادعأغمسيحيونبأنناادعاؤنا
المطلوببهذاكيدبتايذكرهموهوأحبائـهعلىقلقيوحنافالقديسووصأياهأوامره

المطلبلممعاتطمسقدألنهااألخـرىالعمليةاألمورمعيتعاملأنقبلأوألمنهم
والفروضواألوامرالوصاياحفظفيالتدقيقتسبقالمسيجحياةالفالشمركةاألساسي

العملثتأوألاإليمانالموضوعة

الرسالةمنءالجـزاطهإدخالفيساعدتانتقاليةأيةفيهاثبتوا282اآليةكانت2

يأنتنتهيالتىالمزمعـةالروحيةالشركةفيالثبوتفيالبشريالجانبلتوضحغايتهاإلى

فيالرسولىيبتدئوهكذاوضروريهاماآلخرهواإللهيالجانبولكنفينايثبتللها
ءالجزيبين42اآليةمنيبدأالرسـالةمنالقادمءالجزفيللدخولاستعدادا42أية

علىتستندإنمابهاوالوعياللهمعفالشركةفيهوهوفيهيثبتهكذاالثبوتفياإللهي
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المحبةفياللهوطبيعةإلهىفعلعلىوالحصولفينااللهثبوت

الروحبحضورأيضاوعـيعلىألنهمفيهميثبـتاللهأنوعىللمسيحيينأصبحوقد3
نعرفبهذا4031اآليةفينراهالحقيقةهذهوتكراراللهلهمأعطاهالذيالقدس

أنيلزمالكلمـاتأنتوضحوهـيروحهمنأعطاناقدأنهفيناوهوفيهنثبتأننا
حقـااللهإنالرسالةمنالتاليءالجزفىيتطؤرالفكروهذاأيضاهناالمعنىهذافيتؤخذ

ويلزمالقدسالـروحمنهواإلنسانبهيشعرماكلليسولكنروحهمناعطاناقد

المزيفالشعوروبينالحقيقيالشعوربينالتحييزجذا

كائاصثلألرلمنؤمنأن

كحقيقـةاإليمانفعـلإلىيشحروهوالمصدريةالصيغةفيالبسيطالماضيزمنفيهناءجاالفعل

واحدةمرةذاتهافيقائمةحقيقةعنتعمرولكنهاالزمنفيامتدادهاإلىاإلشارةدونمفردةكلمة

تالةاةكادمحمبا

نحوشجهةليمستذاتهافيكحقيقةاإليمانعنشرفهوثبكالقابلحالةمعيأتيهنااإليمان

نحوأوإلىاإليمانء5هحرفوبعدهنؤمنءالفعليأتىحينماكماالعبادة

هذاءجاوكلمااسمهعنهيعبرمابالحقيقةهوالمسيحبأناالقتناعيوضحالتعبرفهنا

فعـلفيوالطاعةالثقةمنالرلمولىبرلعيضعهمايشملالفهوالرابعاإلنجيلفيخاصةالتعبر

مقابلفىللهاابـىالمسيحهويسوعبـأناإليمانهويوحناعندفيؤمنولكناإليمان

هوالمسيحبأنبااليمـاننحتصيوحنافالقديسالعبادةلوضاوليسالكذبةالمعلمينهرطقة
هـوهذاإنجيلـهفيءجاكماالوضعهذايشرحقدوهواللهابنالمسيحهوويسوعيسوع
الحقيقيبضخصهأي692يوأرسلههوبالذيتؤمنواأنللهاعمل

المسيحيسوعابنهمبايع

الذييسوعاإلنسانثـتمبابخباالعترافكامألاآلبمنهانستعلنمضغوطةعقائديةصيغة

الذيالمسظبهالموعودهوأنهثئمحقيقيةإنسانيةحياةلهحقيقىإنسانهوأنهاألرنهاعلىعاش

المسيحهـويسوعأنلتؤمنواكتبتفقداإلنجيلهذهأتاالناسوكلاليهودانتظارحقق
كلملناواععشناإذافقـطنويكـو0213يوباسمهحياةأمنتمإذالكمتكونولكىا
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طبيعتهمننتحققأننايسوعالمسيحوصايا

41

كاأالئتأألحلونحب

منمعتبتدممئىإنماوطاعتهااألخرىالوصاياجميعالمحبةالواحدةالوصيةهذهفييختزلوهكذا

بعضابعضناأيدينابينهم

كلهـكثئقثل3ح7ناأعطكما

خبواأنأعطيكـمأناجديدةوصيةأعطاناالتىمحبتهمناآلصلطبقهيالجديدةالوصيةهذه

أحاديثمنهذه3143يوبعضابعضكمأيضاأنتمخبونأنأأحببتكمكمابعضابعضكم
تعبيرهوقوةشخصهرنةفيهاوواضحالعلية

وإنفيهويسكنيثبتاإلنساتأنالبرهاتبلالسببهىتكونالالمسيحوصايأطاعةأنعلى

يناهويسكنأنإلىتؤدىفهيمحبتهطاعةفيوصايابتأديتنافيهنثبتكنا

نصنعوعندهنأتيوإليهأبـيومجبهكالمـييحفظأحدأحبنيإنلهوقاليسوعأجأب
4132يومنزال

فيمرةألولالقلسالروحهنايذكـريوحناوالقديسأعطاناالذيبالروحفينايسكنوهو

ت3القدوسبتعريفهالمسحةءإعطافيضمناعىالقدالروحذكرقدأنهعلىالرسـالةهذه
والخامسالرابعاألصحـاحينفيأخـرىمرةالرسالةهذهفيالقلسكالروحوسيظهر72و03

روحهمـغأعطاناوالحقروحواللهروحتعرفونبهذاالشهادةروحأوشاهدكروح
الحغهوالروحألنيشهـدالذيهولروح1و

اآلبفيالئبوتعنيتكلمهناولكـن5141يوفيكموأناثآاثبتوايقولوالمسيح
االبنباسدأىعالقدالروحأرسلقداالببأناعلما

بكلويذكركمءشىكليعفمكمفهوباسمياالتسرسلهالذيعىالقدالروحالمعريوأقا
4162يولكنمماقلته

ينبثقاالبعندمنالذيالحقروحاآلبمنإليكمأناسأرسلهالذيائعزيءجاومتى
62ا5يوفهويشهدلي

شرطهوالوصاياحفظأندااإللهيةالوصاياطبيعةيوحناققدمبعدماأنهيالخظولكن

الشركةحياةيصفوهـواللهوصاياهىالوصاياأنهناويوضحاللهمعالحياةلشركةأساسي

01ماألولىيوخارعالة
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6يوالشركةغاياتمنغايةألنهاإنجيلهفيذكرهاوقدفيهنثبتونحنفينايثبتكونهاللهمع

العالممثلءالعلمـاببعضحداوهذا24243161ايو1و9و5147و65

ويقوليعظأنالثامنالقرنفيعصرهفبأحكموهوء4ءبيدا

1للهبيتاتكونواأنقادرينكذلكوكونوابيتالكماللهجعلوا11

والروحأالمسيحباسماللهمـنفيناالساكنالروحفهوفيناساكنالربأننعرفكيفأقا
اللهأوالدأننافيناويصرخفيناللمسيحيشهد

أالكا46ممال3نمحأكهوللصركلهءأ9130



الرأبعصحاح



أللهوروحالكاذبةاألروأح

1416

3ا14الجسدفيآثياالمسيحإنكارأ

ألنالتإمنهنقلاألزواخافتجئواتلزوحكلئضذقواآلءاألجياأيهقاا
العاليمإلىخزخواقذينكيكذتةءآئييا

يشـهدهواللهمنالذيالروحأنعلىالمسيحعنيوحناقكالمينحصر16االياتفي
بالجسدآتياالمسيحأنهليسوع

أللمألكاذالفألحكالكاه3قا3حروحكلائصذقوال
إنفقطبلنبصايكـونبالروحيتكفـمتنكلليس118هكذاالديداخيفيتءجا
ىالكاذبوالنيمالنيتعرفونطرقهمفمينالربطرقلهكانت

فمألهةلمكحعاألرواحامتحنوابل

األروأحتمييزوآلخردبوةوآلخـرقـزاتعملوالخرالغالقومنهاومتنوعةمتعادةألنها
القـلسالـروحمواهـبإحـدىأيضـاهـياألرواحتميـيزموهبـةحيث2151كـو1
القـادةلجميـعروكبقلقفيسببااألرواحظاهرةكـانتالمبكـرةاألجيالوفيءدأكاآلءبم

كانبعضهـمألنغـالقهووماحقهوعابينلتمييزخاصةنعمةإلىتحتاجكانتإذالروحيين

وغرءالبسطاعلىوالدجـلالغمثمنيكتسبونومخادعيندخالينكانواوآخرينبالهوسمصابا
الكنيسـةواجهتوقدأشراراكانوابعضهمكـنولصادقينبعضهمكانوإنوحتىالعارفين
ولهولة3ثحالمونتانيةإكلرطقةانتهىالذيمتكررةفتراتعلىالتسئبهذاتحديدفيبالغةصعوبة
اجـزغكانتوقدءاآلبابلغةاإلفرازالتمييزنعمةاكتساببضرورةأوالدهيذكريوحناقولكن

الذينمقابلفيالكثرينهءسفراأرسلقدالشريرالعدوروحألنالموهوبينءاآلبامعرفةفيهاما
مخربانساطهموكالطالقدصالروحأرسلهم

ألحولهةممهآلكابةىءأنبيا

751متانظر

خاطفةذئابلداخمنولكنهمالجمالنبثيابياتونكمالذينالكذبةءاألنبيامناحترزوا

841
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خثاولألهاجوخر

خرجـواأنهمفيهاوضحخاا291اآليةفيعرفناكماالكنيسةجسممنخرجواأنهميبدو

روحـهمنالشريرفيهمنفخقدءهؤالأنفسهمالمؤمنينمنأكبالكنيسةجسمصميممنأيمئا
لهعأنوالالبـاوهوحقروحوكأفمزقاضاللبروحزرهم6وقدلمالعاديضقواوأرسدهم

العهدعاناهمطالكنيسـةفيرقكصوهكذاالكنيسةبجسمقطئقازنوالمولكنهمجذاسئئتأثير

لقوةبوقـاكـانواونساغرجاألوقتإلىوقـتمـنكذبةءأنبياخروجمنإسرائيلفيالقديم

فيولكـنالحـقبروحملهـموأنهاللهبـأمريتكلمأنهيذعىمنهمكلوكانتسخرهمداخلهم
ءأنبيافيإيليافعلكمابشذةتمتحناتءاالدعاهذهكانتالجديدالعهدفيكانكماالقديمالعهد

نجيأربعمائةذبحأنإألالحقواعلناللهآزرهأنبعدمنهكانفمابذبائحهمتحذوهالذينالبعل
الكرملجبلإلىإسرائيلكلإلمأواجمعأرسلفاآلنكنعاناءأنبياكذلكقبيشوننهرعلىمنهم

مل1ايزابمائدةعلىيأكلونالذفيالمئةأربعالسواريءوأنبياوالخمسينالمئةأربعالبعلءوأنبيا
يكـونمـاأصعـبمنمهمتهوكافتءاألنبيامنوالكاذبالصادقبينفرفوهكذا8191

وانهوايهـوذااضلواالذينالكذبةءاألنبياجميعوسطاللهكبيوحدههووقففيالنإرمياأياموفى
71ا82و51ة62إربالسيحياتهم

إلرسالالعـدونشاطفيسبباالقدسالروحوفيهماللهمنءأنبيادخولكاناالجديدالعهدويخا
وهنااللهمـنليسأتهيشهدكانبهنطقواماولكنالضاللبروحاآلخرونهمليتكلموارسله

للمسيحالضدوروحاللهروحبينيفرقكانرسالتهفىيوحناالقديعر

ويقصـدألألذألقاسداألرواحكلئصدقواالأنالشعبيوحناقينمهالقسمهذاوفي

قعنهـميقولالقدسبـالروحويتكفموناللهمنالذينالصادقوفاءفاألنبيامنهمالكذبةءاألنبيا
الروحمنمسوقينالقديسوناللهأئاستكفمبلإنسانممشيئةقطنبؤةتأبلمألنهبطرس
112بط2القدس

فينكـرالكـاذبأئابالجسـدأتيابالمسيحاالعترافهووالكأذبالصادقبينالممحزةوالعالمة
مؤازرينالمؤمنونغلبفقدلذلكالكاذبمنوأشجعآقوىالصادقدائماكانااوهكذالمسيح

الخاءأنبيامن

الالذياللهروحأوالقدمماالروحهوبالحوقينادونالذيناللهءأنبياعنداالستعالنمنبعوكان
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فأجابوترشدهمتجيبهمشخصياتهموابـعمنممتزةكانتاللهقوةولكنعقولهمعنينبع
نفسههـوالروحهذا53االوتظفلكالعليوقؤةعليلثلىالقدالروحلهاوقالالمالك
يستعلنهأنعليـهالذيالحـقنطقإليهموصألالنيروحفيمتغلغألءاألنبيافييتكفمكانالذي
الخـاحماروحـهلهنجيكلكانلذلكفيهمالمتكفماللهروحففسهاهيءاألنبياروحكانتلذلك
نجيإلىنجيمنمميزالنطقولكنواحدىالقدالروحأنمع

روحبلاللهمنليسروحتأثرتحـتكانواإذالكذبةءاألنبيامعحادثاءالشينفسكانولكن
الشميطانروحتأثرتحتتالضالالمتعثديأنبياوهوكانالواحدالشيطانروحهووكانضالل

يبمثمرونوخرجواالكذبةءاألنبياعلـىتملكتكثـرةأرواحعنيتكلمهنايوحناوالقديس

األرواحهذهتختبرلكيالكنيسةأحوجهذااللهمنأنهمءادعاتحتواحلبتقمصبىللمسيعبالضد
ترجمةوالخرالسنإلأنواعوآلخراألرواحتمييزوالخرنبؤةوالخرقواتعملوآلخر

1فى21كو01ألسن

4192كو1اآلخوونوليحكمثالثةأواثنانفليتكلمءاالئبياأقا
22و512تس1بالحسنتمسئكواءشيكامتحنواالنبؤاتمختقرواال

اثخشلنيتجاغقذأنهالمسييحبيشوغيعترفزوحكلاللةزوختعرفونيهذا42
اللةقفؤمن

الغلةه6ثبابه

اآلتىإلمتشير

ألطأل7كاثناءبمسفونتعر

اإلخباريةالصيغـةواقعحالكتقريـرأواعرفوااألمرصيغةكأمرتؤخذقدالكلمةنفس

تعرفـونريةاإلخباالصيغةفىتكونأنيرخحالرسالةهذهفيالقديسأسلوبولكنتعرفون

منذعليهتحضلواقدكاللتذكيرهمهوكلهاالرسالةغرضألنالعربيةالترجمةفيتءجاكما

فـإنالمسيحىاإليمـانفيألنعليـهتحضلوامايستخدمونكيفهوبهيوجههمماوكلالبد

يواجهونهاهـمالتىالمخـاطرضدالممتذةالمعرفةفيالكفايةلهمتعصءالبدمنتعلمواماحقيقة
حينمنوهو292فاعلمواعلمتمإنعرفوهقدمااستخدامإلىبحتاجكلهفهذااآلن

2مثلألغجمكحفبكلمةمسحقاأمربدوناإلخباريـةالصيغةفيالضوجيههذامثليعطيهمآلخر
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4243152او9و361وه3

151

ةالتألصلمستآمهـسقالهللةاروح
غبمهتةولءتةلمحمروحـهمن431فاتءجاوقديوحناقهحمناباتفيفقطهنا

كاهئة

ةلمهءس5يعرف

بولسبالقديسهذاقارئـافإذااقترحهالذياالختبارهوالجسدفيءجاالمسيحبأناالعنزاف
هكذايقولنجده

أنيقدرأحدوليسأناثيمايسوخيقولاللهبروحيتكلموهوأحدليسأنأعرفكملذلك
213كو1القلعمىبالروحإألربيسوعيقول

االعـترافرفضواالهراطقةألنوذلكيوحناالقديمىعندتنفصالناليسوعالمسيحفكلمتا

والمسيحيسوخباإلنساناتحدسايقوجودلهالمسيحإنوقالوايسوعاإلنسانوحقيقةبشخصية

اآلالميدخلأنقبلتركهثئمحمامةهيئةعلىالعمادوقتعليهاستقرأعظمكقوة

هـىالـتىهرطقـاتهمنتاتجدحضولكنههذامنشيئايوضحلمالرسالةفيهناالرسولولكن
هذايوضحيوحناقإنجيلفيءجاوالذيإبليسمن

أنتـمتالميذيتكونونلقيقةفباكالميفيثبتمإنبهآمنواالذينلليهوديسوعققال

44و813يوسإبليهوأبمن

المتجمحئدالمسيحهويسوعأنينكـرونألنهمهنايقولهمايوحناقبنىالفكرهذاوعلى

إنسانمتجسداالمسيحهـوعيسـوبأنيؤمنواأنهوالمطلوباالعزاففكلالخطأأصلوهذا
اإلنسـانوشروطالحقيقيةاإلنسانمطاهركلتحتحقيقيةبضريةبحياةاألرضعلىعاشحقيقى

وهوذلـكيوضحما3اآليةوفيهيئتهفياللهمجدأظهرالذيالوجودالسابقالمسحاأيضاوهو
المتجسحدبالمسيحاالعترافولكنالتجعمئدحقيقةفيالبحثوليساعزافمجرديطلب

خكاهئسةثألهـةالجسدفيءجاقد

اللهابنبواسطةأعلنقدللبشراللهاستعالنألنالجسدفىأنهامجيئهطريقةيؤكدتعبر
لكيالهيئةهذهفيءجاقدهذاوإنبشريةحياةليعيشإنسانهيئةفيالجسدفىظهرقدالذي

ءجـاقدكلمةمنيظهـركمـاثابتـةظلتالتجستدهذاونتائجيدركوهأنللبشرممكنايكون
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طقاحدوثهزالوالحدثفعلعنيعمرالذيالتامالمضارعزمنفيوهيمولهةكا

فهذهاألبـدوإلىاآلنحشىموجـوداقائمـازالالءابروهذاالجسدفيءجاقدالمسيحألكلعتى
يضحطـمكلهفااليماناآلالمقبليسوعفارققدالمسيحباالالغنوسيينءادعادحضتتضمنالكلمة

بذاتهواحدشخصيسوعنفسههوالمسيحيكنلملو

مريمءراالعذالقديسةالمالكفيهبمثتريومأولمنواضحةالغنوسيونعنهاحادالتىالحقيقةهذه

األناجيلفي

12اعتخطاياهممنشعبهخلصبىألنهيسوعاسمهوتدعواينافستلد
خطأياهممنشعبهمجلصالمسياعمليعملالمولوداإلنسانفيسوع

لوقاقإنجيلفيكذلمحا

ابنىيدعمنلثالمولودالقدوسأيضافلذلكئظفللثالعلىوقوةعليلثمجلالقدسالروح
53االوالله

ئدعىالعليوابنعطمايكـونهذايسوعوتسمينهابناوتلدينستحبلينأشوها
لملكـهيكـونوالاألبدإلىيعقوببيـتعلىويملكأبيهداودكرسىاإللهالربويعطيه
11333الونهاية

ابنـاوتلدتحبلءالعذراهـوذاالنيءإشعيامـناستعارهالـذيمتىالقديسكالمأنعلى
الكـالمهذاكليزيد71إس32أمتمعنااللهتفسيرهالذيعمانوئيلاحمهويدعون

لإليماكهدمعمليـةهواإليمانهذاعنالهراطقةفخروجالجسدفيظهراللهالمسباهوأنهتأكيدا
أميءأحشامنبهالحبلمناألولاليوممنذكلهالحقيهدمواأنيودونشيطانيينزصئلبواسطة

941إلشاسميذكر

مـنكانكماثابتاالحقوبقيصانعوهاوبادبادتقدالهرطقاتهذهكلأنللهشكراولكن
األولاليوم

وهذاالتإمنققييمنائخشإلفيءتجاقذأنهالضمييحبيشوغيغترفآلزوعوكل43
ليمالظفيهؤواآلنيأتنأنهسالعئغآئذيمييحائمجمذزوخهؤ
ضدروحهـوهذاأنهـمالصحيحلإليمانالمقاومينعـنيتكفـميوحناقأنهنائالخظ
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لحهيدالمالعافياآلنيعملالذيهـوللمسبيحالضدروحإنللمسيحالضديقللموالمسيح
للمسيحالضدولكناالنكثيرينأعوانفايعملالمسيحضدوروحنفسهللمسيحالضدلظهور

كثيرينللمسيحداأضدئحسبونأنهـمولونهايتهليأخذالظهورعلىيجترأنعتيدوهوواحد
زمانيةنهايةفيمحالةالآباألعظمالضدولكناآلن

الحقعنمدافعينقديسينوأباغحفاءعطمارسألاألولاليوممنذأعطاناأنهللهشكراولكن

غترفيهشاتبةالصافيانقماكالشمسطاهراالمسيحياإليمانإلينافوصلأزرهمقداللهوروح
قولأنالقارئذهنإلىونعيدجميعالهاحارساعىالقدالروحكانواختباراتومجامعمحاكمعلى
طكعةالجسدفيءجاقدمسئاالمسـيحأنالباطلمنالحقلفرزوضعهالذياالختباراليوحناق

بهعبرفقداألبدإلىفيهليبقىالجسدفيءجاقدأنهليوضحالتامالمضارعفىالفعلهناحهولء

عنبهوجلسالسمواتأعالإلىأيضابهوصعدعليهوجروحهوالقيامةالموتالجسدبهذاأي
لمفالجسديهويلتحمواالشـهادةيكملواحتـىاألرضعلىلهالذينالمفديينبانتظاراآلبطين

عإنطرفةوالواحدةلحظةيقارقه

النـاسقـذامبييعترفتنكـلسـينكرونهالذينالنكراتءبهؤالعأرفاكانالمسيجعوكأن
قدامأيضاأناأنكرهالناسقدامينكرنيمنولكنالسمواتفيالذيأبيقدامبهأيضاأنأأعترت
33و0123متالسمواتفاالذيأبى

للمسيحالضـدأنبقولهالسابقفيولكنيوحناقيقولهفيمايضتركالرسولبولسوالقديس

نفسهماألثيئستعلنأنإلىالعالمفىاآلنيعمل

حتىيحجزماتعلمـونواالنهذالكداأقـولكنتعندكـمبعدوأناأنىتذكرونأما

اآلنزلمججالـذيالوسطمنئرفعأنإلىفقطيعملاآلناإلثمسرألنوقشهفييستعلن

258تس2مجيئهبظهورويبطلهفمهبنفخةيبيدهالربالذياألثيمسيستعلنوحينئذ

6ءأالثهأوالدنصرةب

فيائإليمنأغطغيكغائذيألنكقئئفوفئموقذاألوآلدأيقاالثهجمنأنتئم44
ليمثظا
دادأءهؤالفعاليةمنيخافونهمالهمفليسأنفسهمفيالحقفيكأنوااذاأنهمالرسوليقصد
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اللهمـنالجديدكليالدهـمألنهملمالعافيالمسيحضدبروحيعملونالذيـنالكثـيرينالمسيح
همالنصـرةاروالكذبةءاألنبياءهؤالفوقالنصرةعلىحصلواقدأنهماختبروافقدكمسيحيين

ألنهعنهمحـاربالذيهـواللهبلبأنفسهميكنسبوهالمالنصرةولكنحقيقتهمفىأنعسهم
سيدوهولمالعامنهمالكذبةءفاألنبيالمالعافييحكمالذيالشيطانالعدومنأعظمواللهفيهم

أظهرهالـذياللهاستعالنمنوليسغشهمنمستقاةوتعاليمهموعقولهمأفكارهموعلىعليهم
يوحنـاالقديسافابالشبيهيرتبـطوالشبيهوعلمائهلمالعاهـذامنالذينيقبلهملذلكاالبن

الذيالقدسوبالروحاللهمنهيومعرفتهمعلمهمأنيدركونبتعاليمهيعلمونالذينوالمعلمون
منهويتعلمونباللهيعيشوناللهمنوالذينيسوعالربقالهمابكلويذكرهمالحقكليعزفهم
لمللعاالذينكـلوكذلكاللهمنليسلمالعاألنلمالعايرفضهوهذالهماينهأعطاهالذيالعلم
الكذبمنالحقلمالعامنالذيوالروحللهامنالذيالروحنعرفهذامنأبدايتعفموهلنلذلك

ثةعل56أنتم

انفصلواالذيـنأوالدهلهـمقيلمابكلوآمنوابالفرحيوحنافتعاليماستقبلواالذينآوالده

بايمانهموغلبوهمالكذبمعفمىعن

شولاه5هتةشسافةمن

لمالعاهذامنفلستأناأتالمالعاهذامنأنتمفوقفمنأناأقاأسفلمنأشملهمفقال
32ميو

العـالممنلستأناأنيكماالعالممنليسواألنهمأبغضهملموالعاكالمكأعطيتهمقدأنا

61و7141يوالعالممنلستأناأنىكماالعالممنليسوا

اعتمادهمإنبللمالعـامنليسـواكونهمباألكثريقصداللهمنأنتميوحناالقديسوقول
يسودالذيوإلهامهمءاتهـمإيحاكلمنهيستمدونالحقهووحياتهمتعليمهمومصدرهوروحى

الحقيقـةبحسبالذيالروحىتجديدهمأخذواقداللهمنأنهـميقصدكماوأعمالهمتفكيرهمعلى
فهمباالسممسيحيينكانواولوحتىالذينفهملمالعامنالذينأئاالصادقةوخبراتهاالمسيحية

اللهعنبعيدنظامهأنالمعروفاإلنسانيالمجتمعمنقيادتهميستمدون

الءدا3بمحغلبتموهموقد

تغلبوالمأنكـمأيفيكمالذيألنءالبدمنتعفمتموهالذيالمسيحىالحقفيببقائكم
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فيالذيللمسيحالضدروحوهوفيهمالذيمنأعظماللهوهوفيكمالذيولكنأنفسكممن

قنمكنوبهوكماحتىالغلبةهذهأعطاناوقدالمسيحهوحقالمالعاغلبالذيألنلمالعا
113كو01بالربقليفتخرافتخر

غلبتقـدأنـاثقواولكنضيقلكـمسيكونلمالعافيسالمآللكمليكونبهذاكلمتكم
6133يوالعالم

251عبالعبوديةتحتحياتهمكلجميعاكانواالموتمنخوفاالذنحأأولشكويعتق

يغلبباإليمـانولكنبعدتنتهلمولكنهامبدئياوانتهتتحددتقدوالباطلالحقبينفالموقعة

مطمئنوهويوحناقيقوللذلكالصليبعلىتمتالتىالمسيحغلبةفيءكشركاالمسيحيون

روحأيفيهمالذيمـنأعظمالغلبةروحالحقروحالقلسالروحوهوفيكمالذيإن
والغشالتزييفوقوةالشيطان

لفئتسئمغوائعالئمليمالظجمنيتكلفونذلكأخلمنائغاليممنهئمه4
أيمنيقولواآلنكذبـةكمعلمينمنـاليسواإنهميوحناقيقول291االيةفي
ألنالشيطانمنتعاليمهميستمدونالمسيحطبيعةضدطبيعةنالذيالعالممننبعوامصدر

الكذبةالمعلمينءهؤالولكـنعلممـنلمالعايمنحهـمدايتكفمونمصدرهيتبعالتعليماشعالن
لمالعامـنبلمئاليسواألنهمولكنمعنابقواقدلكانواوإألمئايكونوالمولكنهمضاكانوا
أبغضالمقابلوفيواستحسنهمفوافقهمليعطوهمنهأخذواالذيلمالعاإلىوذهبوامئاخرجوافقد

هذارئيسئطرحاالنلمالعاهذادينونةاآلنوكذبهمكذبهيدينونألنهمطهدهمواالمؤمنين

هءوراسارالذيلمالعاوحتىلهكانمنكلمعهوئطرح3113يوخارجااللمالعا

لمالعافلسفةمناتخذواقدألنهـمذلكلمالعامنالكذبةوالمعئمونالقادةيكونلماذاولكن
فياإلنجيلحقائقئبقوافلململلعافلسفةبأعظممصبوكةفشعاليمهماإلنجيلحقيقةلتحريفأساسا

منتمامايخلواإلنجيلولكنعالميةفلسفةفلسفتهمألنأفهامهمعلىالمتعاليالعاليالروحيهاو
فيىاللهاإللهيللحقومخالفاالمستحدثلمالعاتفكرلخطمناسباتعليمهمفأصبحعالمينحرأي

ءأبنااللهأوالدأصبحفقداللهكلمـةهواإلنجيلوألنوالضمائرالقلوبيخأطبالذياإلنجيل
قلوبفيعاملبالكلمـةالعاملالقدصىوالروحورالنءأبناءوهؤالنوراإلنجيلبالضرورةاإلنجيل
ءأبناحقاأنهدااللهألوالديشهدالقدسالروححياتهمهيوصارتاللهكلمةحفظواقنوأفكار
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ءهـؤالفذهـبايمانهميتغلغلأنقادراالضاللةروجيعدلموأيضااللهشهودهمفأصبحواللها
األبدوإلىواليومأمسبالحقتمستئاومنالحقإآليبقىولنبكذبهلمالعاوسيزولبكذبهمالكذبة
كجباألولكناألولكاليومقائمااإلنجيلحقيزالوالالثالثةلأللفيةوعبرناهاألفينسنةفينحن

المؤمنينفياإلعجازيـةوقؤتههوهوونورههيهىوجروحههوهوبوجههاليوميظهرالمسيحأن

أيدهفيالمسصاروثقـااليوميظهرلتوماظهركماهىهى

هذامنلناآليشمغالئمنليسنوقنذيشمغألتهيعرفثقمنالئهمننخن6

الضآلليوزوخالخقزوخنعرف

الذيـنالجميعوليسالمسيحيةمعلمـيلمماألح56نحنبكلمةيوحناالقديسيقصدهنا

وعملهـمالجديدةوحياتهمإلهامهميأتيأينمنيعرفونألنهمأنتمبالمخاطبيخصئهم

األبديةالحياةإلىوالطريقللهايعرفونابتدأواالذينأولئلثمنفقطسمقتلونوأنهـم

الـذيالمسيحويسوعوحـدكىالحقيقاإللـهأنتيعرفوكأناألبديةالحيـاةهـيوهذه
713يوأرسلته

ةألألاكاثنالثلألههـحألةاللةيعوفقنأ

منتأتيالتىالحقيقيةمعرفتهإلىأيضابلغواقدبأنهمتمتازولكناللهمنالذينتماماتساوكب
الحياةوخبرةمعهالشركة

تقودالتىالمبادئألنبالحقيرحتونوالاللهيعرفونالينافهاللهمنليسواالذينمقابلهذا
لمبالعاالكنيسةيقابلوهناالحقمنأصولهاتأخذالتفكيرهم

غولبمثثألههولهذاألمن

الترجمةفيمضافـةالوقتكلمةحيـث666يوكثيرونرجعالوقتهذامن

قديميونانىتعبرولكنهااليونانىاألصلفيموجودةوغيرضيحللتو

كماأيضامضافـةالوقتكلمةصا9121يوبيالطسكانالوقتاهمن

السابقةااليةفي

مرةيردلموهنـاورداالصطالحوهذاالزمنيالمعنىالعبارةهذهتحملالالمواضعهذهكلفي

لمعرفـةالمباشراالختبارأواالمتحانتفيدوهيفعرفكلمةمعاإلنجيلفيوالالرسالةفيأخرى
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أفيإلىالمعرفةمـنتلقاهمااإلنسانليقررءوالذكاالتفكرمندرجةإلىتحتاجفهيهيروحأقي
واألخـرىاللهويعرفوناللهمنهمينالنمنبفرحئقبلالرسالةأنهوهناواالختبارتتبعناحية
بالحقدرايةأيلهموليستلمالعامنالذينيقبلها

اخترتكمأنابللمالعامنلستمألنكمولكنخاصتهيحبلمالعالكانالمالعامنكنتملو6

5111يوالعالميبغضكملذلحالمالعان

نعوف

وليسالحـقومعفمييوحناالقديـسعلىتعودكانتأللمء56نحنكلمةاآليةبدايةفي
كلمةأصبحتالعامةهنـايكلـميوحناالقديسألنولكنأشرناأنسبقكماالعامةعلى

الذيـنكـانوااينماالحـقومعلموتالميـذأيضـاومعهـممجدثهمالذينكلتخصنعرف
نعرفيكلمةنفسهمعمجمعهم

78حئةلمصهئثهـكهالحقروح

الضديحملهاالـتىالشيطانروحفهىالضاللروحأئاالحقجوهريحملالذياللهروحهو

يقودالذي844يوالكذابوأبوكـذاباألنهوالكذبوالخداعبالغشالمميزةللمسيح
الضالالإلىالناس

رائحـةبناويظهرحـينكـلالمسيحفينصرتهموكبفييقودناالذيللهشكراولكن

يهلكونالذينوفييخلصونالذينفيللهالذكيةالمسيحراثحةألننامكانكلفيمعرفته
لسناألننـااألمورلهذهكفؤهوومنلحياةحياةرائحةوألولئكلموتموتلحةراءؤال

فياللهأمامنتكفماللهمنكمابلإخـالصمنكمالكناللهكلمةغاشينكالكئيرين
24161كو2المسيح

ألنهفتعوفونهأنتموأئايعرفهواليراهالألنهيقبلهأنلمالعايستطيعالالذيالحقروح
4171يوفيكمويكونمعكمماكث
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الروحشهادةوثقتناالثهمحبة6

147521

14721البعضلبعضأومحبتنااللةعبة1

ققذئجثمنوكلالئإمنهيالمخبةألنتعضاتعضناثيئجءاألجثاايقا8و7
محئةاللهألناللهيعرفيلغآلئجصثؤقنائهثويعرالةمنؤبذ

كماالحقيقيةطبيعتهاعلـىرلكنبينهمالمشتركةللمحبةءاألحباأوالدهيدعويوحناهناق

فالمحبة361يوالوحيدابنـهبـذلحتىلمالعااللهأحبهكذاحدالتجحفياستعلنحت
البشريةالمحبةأئااللهمـناألصليةطبيعتهاتستمدالمحبةولكنئمتلكصفةمجردليستالحقيقية

أنتوضحاإلنسانفيالطبيعةهذهفوجودمنهاوصادرةاللهطبيعةفىالتىللمحبةانعكاسقهى
فيالتىالعلياالحياةفيبالفعلاللهيشاركأصبحوقداللهمنالجديدالميالدواختبرحازقداإلفسان

وجوهراللهطبيعةهيالمحبةألناللهلمعرفةبدايةأيحتىتوجدأنيمكنفالالمحبةغابتفإنللها
اسئعلنتقداللهومحبة353يواالينمجباالباالبنفيلناواسئعلنتظهرتالتىكيانه
يستعلنالذيالوحيدهوفاصبحطبيعتهكامليحملالذيالمحبوبالوحيدابنهاللهأرسلفافينا
فييشتركأنقادرااإلنسانيجعلأنوهومعينبقصدولكنلمالعافيالذيلإلنسانالمحبةهذه
بدأواللذيـنتستعلنالحقيقيةالصادقةالمحبةوطبيعةالمسيحفياللهيعطيهاالتيالعلياالروحيةالحياة

العلياالحياةهذهفيالشركة

تأخذلكىسوليمقابلبغيرةءيعطاهيوحدهاتبقىالذاتهيعصجوهرالحقيقيةفالمحبة
لهقدمواللذينكهديةولكنللهأعطوهاالناسمنمحبةمقابلفيالابنهالمسيحاللهأعطىكما

اإلنسانعناللهيحجزعائقوكلالعداوةهذهيمحولكيهذانحوهمنعلناواستعلنوهاالعداوة

ألولءهإءاألحباأيها

فيتردلمأنهـاولومراتىثرالرسالةفيتكررتوقدألوالدهيوحناقلدىالمحيبءالندا
ومساعرفضلىأفكـارإلىيدعـوعندماخاصةقارئيهأوسامعيهنحاطبةفياعتادهاوقداإلنجيل
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األصلبحسبقلوبيمأعينينرلكيالرسولبولسقذكعنيعيركصاأوقرائهنحومنجميلة

يمكنالتىالمشتركةالمحيةأساسإلىدعوةفهينفسهاتشرجوالكلمة181أفاليوناني

منهالمحبوبينأواللهلمجئونالذينبينمباشرةعنهاالتكفم

كاالكاـأل7غ3الههعهئةكالالاللةمنهىامحبةألن

منآبانعكاسهويتهوإدراكنانينامانأنضلكشأللهصررةعلىمخلوقأصألواإلنسان
حتىاستقصيناهاإذاإالإدراكهـايمكنالللحبالحقيقيةفالطيعةالمحدردةقدراتناتحدهلكنللها

تسحىمنهالذياللههوالوحيدمصدرهاأبويأصلهافالمحبةالبشريةطبيعتناخارجمصدرها
وحدهمهماللهمنفالمولودونلهذا351أفألاألروعلىالسمواتفيأبؤةعشرةكل

المحبوبالوحيداالبنالمسيحالالتياللهمحبةفيهمتنسكبالذين

كقألكاالكاةتك7الئهويعرفالكةمنؤلذفقديحبمنوكم
منالجديـدالميالدبسببتأتىالالمحبةهنااآلبمنهيالوحيدةوالمحبةمجبفكيفوإألحقا

فالمسيحاللهمنوالحقانجديدةوالمعرفةالثانيالميالديأتيمنهابعثاولكناللهمعرفةمنوالللةا
فيأيفيهـااشتركناجسدنالنفسهأخذفلفااآلبعبةونيهومعهخرجاآلبحضنمنخرجئا

فيأخذنااألخرىللحيأةجديدافؤلدنافيهونحنقامألنهقيامتهوفيحثاماتألنهموتهفيمحبته
ينفصلالالحبألناآلبحبوفيهااألبديةاآلبحياةأخرىعليالحياةالجديدةخلقتناالقيامة

اإلنسـانأنندركبـهالذياألعظماالختبارهووجودهاالمحبةأوالحبأصبحلذلكالحياةعن

يوحناقكانإنئدرلـةأنفعسيرلهذاواللهالحقحاملوهواللهمنالتىالمحبةعلىحاصل
فعاليةهياألولىأمفعاليةوالثانيـةسبباألولىأناللهومعرفةاللهمنالميالدبينالعالقةيصف

ءالبدهوالذياللهمنالجديدالميالدومارساختبرقدأنهيكشفيحبالذيألنسببوالثانية

أنهحنـاسالقديسيكشفكماوممكنوثابتدائمهوتاثرهاوأنحفةمسيحيةلحياةوالباب

اللهمعرفةتدرجهافيتحويالتىالحياةهذهدخلقد

ينمأنبعدفقطتبدأأوالجديدالميالدإلىتقودثئمفبألتبدأللمعرفةالحياةهذهكانتإنولكن
يوحناقيوضحهلمهذاسببهاهوالميالدويكونوالممارسةاالختبار

7االيةفيءجالمامخألفالللوضع8االيةفىيوحناالقديسيأتيثم
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اليحبوقن

تبدأأنيستحيلالمعرفةعمليةفلذلكيحبأنعنعجزهءالبدمنيطهر

ةةهحة4أل7الثحي48يوامحيةاقةاألن

يمكـنادراكأعلىرحتشالمحبةأنأووكيانهطبيعتهجوهرولكنهااللهصفةفقطليستالمحبة

4يو1اآليةفيءجـاماعلىمحبةاللهكلمةهناجمعنافإذاالطبيعةهذهمنندركهأنلنا

اللهفييثبتالمحبةفييثبتوقـنمحبةللةافيناللهالتىالمحبةوصذقناعرفناقدونحن61
كـلتفوقفهياللهإدراكيشـرحتعبرأعلىأياللهعـنتعبرأصدقهىالمحبةبذلكقكون
القوةلتعنيتقـفولكـنخـرمفهومبأيئقازنالاللهفيالمحبةوطبيعةالطبيعيةلألديانحدود
المسيحىالدينعلىللتعرفجديداطريقايفتحاللهلمعرفـةالمدخلوهذاالفغالوالفعلالعليا
األخالقيةالحياةفيعليهيترتبومااللهحقيقةعلىالمؤل

الذينللمسيحييندعـوةأقدسهيالبعـضبعضنالمحبـةيوحناالقديسيدعوهاالتيوالدعوة
كانإننهفحدودهاملاإلمماالمحبةءملهواللهأنأياللههيالمحبةألناللهأوالدئدعون

نحـببأنيكونالاللهمننولدوأنويعرفهاللهمنيولدأنايتحئغالمحبةيعيشفالذيمحبةللها

هذهمعرفةأيتوضعاللهممعرفةالمحبةوارتباطاللهمنالوالدةتتبعالمحبةولكن

محبةهيبولمىالقديسعنهايتكلمالتىعينهاهييوحناالرسولعنهايتكلمالتيفالمحبةلذلك
الـذيالحبوهوكالعاطفيالحبعكسهيهناالمحبةاكتسابيةليستفالمحبةالذاتءإعطا

احـزاقبخاصيةيتمتعالمسيحيةفياإلنجيليالحبأنحينفيسليحبأنهمعروفرهويمتلك

أجلمنابنهبذلقدواللهمحبةاللهألنهوإلهيومنبعهوضرهعاآلخرينحياةأجلمنالعاطفة
هذاعلىالخطبـةمـوتمنليقيمهالخاطئفيحماالصليبعلىذاتهذبحفدوالمسيحلمالعامحبة
طبيعـةوينضوايقيمواأنعليهميتحتماللهفأوالدبعضايعضنانحبأنمطلوبواألسلوبالنبط

مجبونفالذينفاألخوياألبوييكنلمإنوالبذلءالعطامحبةبعضابعضهمجمبوابأنفيهماآلب
ةمسـتمذومعرفتهماللهيعرفونءفهؤالاآلخرينأجلمنالمحترقالباذلالمعطائيالمستوىهذاعلى
اللهمن

إلمماالوحيدابنهأرسلقداللهإنبحبنامعرفتناعلىونبرهنحيهنعلنأنمعناهافهنعرفوأن

المطلقةلمحبتهالحقيقىالمعنىيعطىالذيهولآلباإللهيالعملهذا49س1بهنحيالكيلمالعا
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يقولأغسطنوسوالقديس

فهـذامحبةللهاأنغراإلنجيلصفحاتفيآخرشيئالنايعلننمالقدسالروحكانألو
01يكقى

يإلنحيايكيائغاليمإلىائؤجيذائنهأزشلقذللهاأنينالثيماامحئةزثأظهيهذا29
وفهمنارأينـاعندمااسئعلنتقداللهلمحبـةالحقيقيةفالطبيعةاآلتيالكـالمإلىتشوبهذا

حياتهلنحيالنااللهفيالتىوالحياةالحبحامألكإنساناليتجستدابنهاللهأرسلكيفوأدركنا
ابنهبذلحتىلمالعااللهأحبهكذاالعملهذامنأعظميعملاللهأنيمكنفهلمجفهونحب
361يواألبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكاللكيالوحيد

فينامحبنهأظهرتولكـنءلنامحبتـهاظهريقللمإوعجيـبحصئاسىهناوالمعنى

قدولكناستحالةوأخذهانأخذهااننحتاجفنحنلنامحبتهأظهرقدكانإنآلنههائلفالفارق

صميمفيمستعلنةظاهرةجعلهاقدألفخارجناعنهانبحثأنحاجةلضايعدقلمفينامحبتهأظهر
نوراأبصرظلمةفيالجالسالشعبه1يوالظلمةفيءيضيوالنورالترابيةطبيعتنا

كجهـلظلعةفيكنورموتفيكحياةفيناوعملتتءجااللهفمحبة61متعظيما
أكيفوالحقالحياةلمعاإلىوالضاللةالموتلمعامنانتشلتنااررحبةالحقإدراكعلىانفتحمطبق

اإلنسانلمعاإلىاالبومعرفةاآلبوبااالبوحياةاالبنورحـامألابنهاللهأرسلبان
والفكريةالقلبيةالظلمةلمعافيعائشةوهيفالبشريةالبشريةجسدهنااإلنسانجسدفيليسكن

ومعرفتهوحياتهوحبـهاآلبنورحامألاالبندخلهافجأةاللهعنالغربةثقلمنتئنوالروحية

الروحـيدهنهاانفتـحأيالقلبيةعينهاوانفتحتالزمنيرقادهامنقليألقليألالبشريةفاستيقظت
الحياةهذهمصدرفعرفتوتحبتحياوابندأتالنورتعرتفابتدأتالجديدوعيهاءواستضا

والفهمالمعرفةكنوزعلىتحتواالمسيحءملبكلفامتألتاإللهيكللئهادخلتهاالتيالجديدة

ليسـتاالبتجاوايتدأتمصدرهمنالحبوتسلمتالمسحيحفيلآلبماكلوأدركتاإللهي
والبعادالعداوةغربةفيونحنأوألأحتناالذيهوولكنهاآلبتحبابتدأتالتىهي

وابنآبواحدللهاألنالوحيـدابنهوحيدهأيأللمماداهعيكلمةتأتىاآليةهنهفىوهنا
ذأتهفيواحدأيمطلقواحدولكنهنصفينينقسمأنلكنالعدديالواحدألنعددياواحداليس

1أحأس4أللثمماالل3ءعكلأداءلمءلم59ممث151

111األولىيوحالةرط
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كلهولـآلباالبـنوحباالذاتياآلبكيانكلهولالبناآلبحبألنمتعذدوالمنقسمغر

واحدوابنواحدب6وواحدحبهـوالمطلقحبهماهوباالبناالتوخدفالذيالناقإجمبانه

هيولكنذاتهفىوحبحياةلهواالبنذاتهفيوحبحياةلهفاآلبجوهرهافىالحياةهووالحب
االنسـانجسدفياالبنتجصمدفلماواحدلله1واالبنلآلبواحدةوذاتواحدوحبواحدةحياة

ة7101يوراجعلآلبالذيكلهولهالذيوكللإلنسانلهالذيكلوهب

فيأبؤةعشحعؤكلتسقىمنهالـذيالمسيحيسوعربناأبىلذىركبتئأحنيهنابسبب

فيبروحـهبالقوةتتاعضلدواأنمجـديخنـىسـبيعطكدالكـياألرضيىوعلىالسموات
ومتأشسونمتأصلونوانتمقلوبكمفيباإليمانالمسيحليجلالجديداإلنسانالباطنساناإلن

والعلووالعمقوالطولالعركاهوماالقديسينجممغمعتدركواأنتستطعواحتىالمحبيمافي
304191أفللهاءجملكلإلىتمتلئوالكيالمعرقإلالفائقةالمسيحمحبةوتعرفوا

ألنهاالبشـريبالفكرئدزكالأيالمعرفةفائقةالمسيحمحبةولكنءملإلىمعرفةإلمهمحبةمن
اللهءملكلإلىبلغناقدنكونالمعرفةالفائقةالمحبةأيالمسيحمحبةبلغنافإنافوقمنتءجامحبة
والمعرفةوالحياةالحبفياالبنءوملاآلبءملأي

ثمإنسانلمجسدليتجممثدالرحيدابنهبإرسالظهراآلبحباستعالنأنباختصاررأيناوهكذا

خاضعةغرمحبةوهىالمسيحمحبةاستيعابأياآلبعندمناالبنبهأتىالذياآلبحبباستيعاب

للمسيحماوكللآلبماكلأياللهءملإدراكإلىبلغناقدنكونللعقلفائقةهىإذللعقل

غإرمخفيـةاالبمحبـةكانتلمالعاإلىاالبنإرسالقملأنهيوحناالقديسقولمننفهمولكن

الوحيداالبنءمجيبمجردولكنإدراكهاأووصفهاممكنوغيرمعررفةغيراإلطالقعلىرحمةطه

يذكرمرةألولوهنـافيهاإلنعامأوالبركةحياةءشركاصرنابأنلنااآلبمحبةأدركناوتجسئده

اإلنجيلفيبتكرارمذكورتعبرولكنهالرسالةفيالوحيدالبن1

زةكطاثنهوآزلمتلأخبنافؤأنهتلاللةأختثتانخناتتانلثاثقحئةهنهذافي01
يانايخط

المحيةولكـنلنااالخريـنلحـبإجابةمجردليستوهيالذاتيةعيبيشوبهااللقيقيةاالمحبة

مـنلمحيةرداأوءلدعاإجابـةأولسؤالاستجابةهوليسالوحيدالبنهاللهفإرسالذاتهاتهب

أناشيدتقولوكمااالبنخروجمعاللهطبيعـةمـنخروجـاكانتاللهمحبةولكناإلنسان
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القادرذاتنألنهأحثنىقديكنلمإنالربأححثكيفأعرفناعلمز4و233سليمان
ونمئزهاتعرنهاأناستطعنااآلبعبةبلغتناثأايمحبوباصارالذيإألالمحبةيميزأن

منمانعـاووقفتاللهعنالخطيةحجزتناقدونحنعبتهلنايرسلأنممكنايكنلماللةولكن
محبةلذلكتبعالتتدفقأوألألكاداةبالكفارةوالشعايالخطةحاجزلرفعاالبنءجاهذاأجل

الذييدعلىالمصالحـةوتمتالظلصةحاجزعنهمورفغخطاياهملهمغفرتالذينفىللها
للهامنوحصاأبديـاقداغلنافوجدالكفارةدمهفيحامالأجلنامنكسابقاآلبإلىدخل
والمحبةالحيـاةفدخلنابالحبوأكمـلبالكفـارةبدأوالمكمـلالبادئهوللةافكانورحمة
قدفاالبنمجـدإلىودخولقيامةفيحياةلناكانماالصليبعلىاالبنموتولوالاإللهية

وأوسدالدمنزيـفمننقطةاخـرحتىالصليبعلىالموتكاسبضربالكقارةأكمل
الموتاصولحسـبينبغىكماالمـوتعقوبةليكمـلالقبرفيالموتيحراحالمثخنالجسد

قيامةاإلنسمأنمعليتقبلالمـوتشوكةكاسراالموتأوجاعناقضابعدهاليقوموقرانينه
كلجديدةحياةاالبوصيةحسبلإلنسانليهبهـاأجلهامنتجسحدالتيالجديدةالحياة

ومـعكيلبالاآلبباالندفاقمهياةمصالحـةبلخطيةوالبعدموتيشوبهاالالجدة
تدومحياةسركةاألبويالحب

الكلمةفيالسريومفتاحهاجملةفيوالمجدوالمصالحةالخالصسرتحملألنهاممينةاآليةهذه

الذيالحيـاةطريقلناينفتحأنيمكنكانماوسابقاأوالأحيناقداللهأنفلوالالمحبةوهىاألولى
علىمحرمـاكانألنهالمشئومادمسقوطيوممنذمتقلبنارلهيببسيفالشماروبيميحرسههو

لوتاوحكـيمالحطيةعليهوهوالحياةشجرةمنيقزبأنإنسان
يدهيمدلعفهواآلنوالشرالخرعارفامناكواحدصارقداإلنسانهوذااإللهالربوقال

جنةمناإللهالربفأخرجهاألبـدإلىويحيـاويأكلأيضأالحياةشجرةمنويأخذ
شـجرةطريقلحراسةمتقلـتاسيفولهيـبالكروبيمعدنجنةشرقيوأقامعدن
32242تكالحياة

حراستهوظيفةعنالكاروبيمتخلىمعهونحنالموتمنالمسيحقامهاالتىالقيأمةيومواليوم
التىأدمذريـةهءورايجرجروحهمنيتقطرالحياةوسرللقادماألبديةالحياةطريقالطريقوانفصح

لـىليماناوافاضيددعيتوقدالميحرمحبةاللةمحبةعنرتتكئمالمعـيحيالعصرباليةفيمكنربةآفاثيدير2
سليمافإلالمنوباألفشادفثميدحفرنمطعلىأنهاممعنىولكىكاتبهاأفهممعنى
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أبديتهليللسانهاوعلىأدمأبيهاعنالعاروتمسحمعهلتدخلالقيامةقرعةالقرعةعليهاوقعت

تغضاتغضتاثئجأنآيضالنايئتييهكذاأحبناقذاللهكانإنءاألجباأيهقا11

وعطاؤهالحـبخبرةلناأصبحـتصادقبنـويبحـبالحبوبادلناهأحتناقداللهكانإن

تتوقـفلنااللهمحبةفإنوإالبعضابعضنانحببأنالخبرةهذهعننعمرأنالحالفاعلينافأصبح
هياإلخوةمحبةأصبحتلذلكالشركةصحيمفيفنصرلآلخريننعطيهلكيحبهمنأعطاناألنه

علىمجبرناالاللهولكـنالمسيحيسوعابنهومعاللهجمعالشركةحياةفيلدخولناصادقاختبار
الينـاطريقـهمـنتوفـفنعطيهأندونتوفففإذامنهأصالنابعفيضهووإنمابعضابعضنامحبة

الخبرةمنتنبعدائماوالمعرفةفيناالمنسكبةالموهبةتشغيلهيالبعضلبعضنافمحبتنا

رالولهءاألحباأيها

األخيرةللمرةوتأتيالرسالةفيتأتيمرةسادسهذه

هلةثأل5اهكذث

وبنفسهكـذاالطريـقلنافتحفقدهكذاأحمناقداللهكانفإنالطريقةأوالطريقعلىتدل

ألنهيوحناالقديسإنجيلفيءجاماتماماتحاكىوالكلمةبعضابعضنانحبأنالمجبالطريقهذا
قبلهاءجالمامطابقةتءجاهناهكذاوالعالماللهأحباهك

قنكـليهلكاللكيسانالابنيرفعأنينبغيهكذاالبريةفيالحتةموسىرفعوكما
لكيالوحيدابنهلبنهحتىلمالعااللهأحتهكذاألنهاألبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمن

34161يواألبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنتنكليهلكال

هكذاأحبناقداللهكانإنءاألحباأيهارسالتهفيهناالتعييرهذايستخدميوحناوالقديس

فيهوساراللهعملأنسبقلماالعمليالتطبيقهيهكذافبعضابعضنانحبأنلتاينبغي
ئاألنهممفداسـهالهكذاالطريقأصبحوقدبعضابعضنانحبأنفعليناهكذاأحبناهواالبن
بالضرورةهـوتوئىبعضابعضنانحبأنمئاطلبفلمأوبينهبينناالتىالعوائقكلرفعاللهأحبنا
سهلةاللهمحيةأصبحتوكمائحبمنوبينبينناالتىوالعوائقالحواجزيرفعأنالسابقبالعمل
إلماينظرونكـانواتـنمممحضوىعلىالذاتبذلوباستعدادبالروحالقلببحركةلحطةأيوأنية

إليـهنظـروا1الحبأصبـحهكـذاالسـامةالحيةعضةمنالحالفيفئشحقونالنحاسيةالحيـة

كـلمنإلهـلثالربتحبالقوةوكلالنفستؤازرهبالحبالقلبنرفعأنفبمجردواخلصوا
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الحـبألنالخـالحايتمواحدفبآن0173الـوقدرتككلومننفسككلومنممئا

أمنـعفكيفالمحبوبإناللهأوالدباإليمانأصبحناقدكئافإنالكيانكلمنكذبيحةاإلنساقيرفعه
اللةأحتهعمنالمحبة

أيضـاالعدـوتطاللكيءالمعضااإللهيوأصلهاوامتدادهاقؤتهابسببتتمادىالمحبةفىالوصيةولكن
وجوهردمعدنـهعنفيناللهاحبيعلنهنا544متءكمههأعداأحبواللةاأوالدفقطوليس
أواستحقاقإلىينظروالالمبادلةأرالبديليطلبوالبالنتيجةيأبهالءمعطاباذلححبآنهوعن

المحبةفمعدنءلألعداالصليبموتالموتحتىءبسخاكطيتأقداللهمحبةألعااستحقاقعدم
حتىنكتمهاننستطبعالالفؤاحكالعطرإليناووصلالصليبقبلوماالصليبعلىمرلياأل
وفييخلصونالذيـنرنيللهالذكئةالمسيحراتحةألنناأصدكاغأمكانواءأعدااآلخرونيشمهال

61و251كو02لحياةحياةراتحةوألولئكلموتموترائحةءلهؤاليهلكونالذين

واحـدعنتمنعهاأنتستطبعفهلالناسبينشرتجميلةعطريةرائحةوهبلقداللةكانفإن

تفوحالدائممصدرهأمنعليهاحصلناقدالذكيةالمسيحرائحةفهىالمحبةهكذاالخروتعطيها

العدوابنويشتقهاصاحبهافيمجداللهابـنيشحتضهاوتصرفاتنـاوأعمالناوأفواهناعيوننامن

دونالمـوتأوالحياةئعطيأنقادرةوهياللعناتوسطالمسيحبرائحةنفوحنظلولكننافيلعننا
نتدخلأن

الهوبلفقـطلذاتـهيأخذهأنأحديستطبعالالمحبةوعطريشترىوالئباعالالمحبةوعطر

رائحتهئستنفدالولكـنأرائحـةلهيكونواليفسدالمحبيعطففإذاءالعطاحالةفىإأليفوح
ومصدمرهأصلهعنيعلن6لهلذالنهوفيكالمأوصوتدونذاتهعنيعلنالفواحدائمفهوأبدا

ترىفيهادققتاذاحيةعالمةولكنهاالصليببعالمةداءلمامختومةفالمحبةتقليدهأحديستطيعوال
لمجروحهصاحيها

اآلخرينأجلمنذاتهاتبذلالتىالنفسفثمنهمتاعوالبمالئقيمالالقيمةغاليالمحبةوعطر

بشبهذاتهوضعالذيإال261كـو2األمورلهذهءكفوهووتنتواالعطرمنهافيفوح
25فيأيضايسوعالمسيحالالذيالفكرهذافيكمفليكنأالمسيح

قذومحئئةينايتئثلتهقاتعضاتعضناأخثإنقطآخذيئطزةألالمه21ء
لمحينانكفتمت
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الوحيـداالبـنقـطأحديرهلماللهإنجيلهفيمجروفهاقألهابحقيقةآيتهيوحناالقديسيبتدئ

أنالرائيـةللعـينفليسطبيعتهفيقائماللهفطالما181يوخبرهواآلبحضنفيهوالذي
البشرمستوىعلىفائقللهاألنالروحيةالمعرفةأوالروحيةالرويةهناوالقصدهوكماتراهأوتعرفه

يقدروالالناممهمنأحديرهلمالذيمنهيدنىالنورفيساكناالموتعدملهوحدهالذي
661تى1آميناألبديةوالقدرةالكرامةلهيالذيراهأن

3302خرويعيمثيرانيالاإلنسانألن

طبيعتهثمارمندـرةوأعظمأهـمعلىحصلنأقدأنتامعناهفهذابعضابعضناأحبإنولكن

لبعـضمحبتنافيثبتنافـإناللهفيبحنـاأقـدوأننـااللهندركاللهطبيعةمنوهكذاالمحبةوهى
رباطهـوفالحباللهمعشركتنانحياانبمعنىفيهوثبوتنافينااللهلثبوتالمدخلهوهذايكون
اللهوراحـةاللهفيراحتنادليلهووفرحتهاالضركةألفةهونحبمنوبينوبيننااللهوبينبيننأ

41321يومنزالنصنعوعندهنأتىوإليـهأبيويحبـهكالميخفظأحدأحبنيإنفينا
اللهلسكنىتأقلنابعضابعضناأحببنافإنلسكناهجديداهيكألتجعلناكلمتهوحفظاللهفمحبة
طبيعةمنالمحيةطبيعـةألنلماذاالكمالحتىحيهمنلمزيدوثبوتهبسكناهوتأقلنافيناوثبوته

وفيفيـهمحبتنـاثبوتمـنفينـاوثبوتهافيناحائةطبيعتهصارتاللهوأحبنااللهأحيبنافإنللها

بينهـموأسميهمسأسكنثابتوناللهفيأننامعناهفهذافيناعاملةححةاللهمحبةفطالماأحبائنا

ألنهفتعرفونهأنتموأقااللهذاتصصيممنهوالذيالقلسالروحوعن661كو2
4171يوفيكمويكونمعكمماكث

اا51يومحبتىفيتثيتونالمحبةوصايايحفطمإن

أعطانأالذيالروحمنفينايثبتأنهنعرفوبهذافيهوهوفيهيثبتوصاياهجفظلموقن

342يو1

أباكمأنكمـاكـاملينأنتـمفكونـوامحبتـهفيكاملينبنعمتهصرنافينااللهمحبةتكفلتفإذا

نحققـهأناللهمحيةبدونيستحيلالـذياألمر841متكـاملهوالسمواتفيالذي

المنشودالكمالبلغفيهوالثبوتاللهعبةإلمابلغفالذي

عطيـةهىبلالمحبةكمالنخطفالفنحنالصليبذبيحةفيفيناتكملتفقداللهمحبةأئا

فيأيضاتوخدنـاالمسيحفيوالقيامةالموتوفيالصليبفيتوخدنافكماآجلنامناالبنذبيحة
وحـدةفيمعـالندخلالمسـيحيينكلبعضنامعنمارسهالمحبةرباطالرباطهذاوأخذناحمه
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حسبواحدالنكونأمـنمنوللالمشاععلىبالصلمنأخذناهالمحبةقرباطاالبنمعاآلب
البعضابعضنـالنكمنمارسهاواحدةعطبةالمحبةووحدةالمسيحفىاإليمانفوحدةالمسيحطلب

عشاغالزمنرغـممعـاوصنعـتوالمحبةباإليمانالتهبتالتىاألحيالكللنيبلالواحدالجيلفي
وحنانقيافاعهيئوختبيالطـسأيـأمالجلجثةبقربهخاكالخميسءعشابشبهجديداواحدا

الربءعشانقيموالصليبالجلبماصةبشبهاآلالموسطوفيلمالعافيأعدائناعيونوتحتأيضافنحن
حاضروهومحبتهمنونتمألكرهونضنىيومكللنذكرهالمثللناوتركحئهالمسيحاعحملفيهالذكب
يوفيصالتهفاكلمةآخـرحسبفيناولكنعمانوئيلاسمبحسبفقطمعناالالوعدحسب

المجـأهرةإألختاجالقائموالثبـوتاسـتعالنهاإالتحتاجالقائمةفالمحبةفيهموأكون71
يسوعالربأيهاتعالآمينالباروسياإألتحتاجالقائمةوالشركـةوالوحدة

81ا143ثقتناماسأب

زوجإلجمنآئحطاتاقلأنهيناوفؤلمحيلنثفألناتعرفيهذا31
بهاواإلحساسالحقائقلمعيشةالحقائقمنينتقليوحناالقديس

والصدقبـالحققائمةيوحنأقرسالةفياللهإليهادعاناالتىالحياةشركةأندنتأعأنقيلزم
وحدهيبقىالالقدسنجالروحوالقائلالمقولةصدقلندركفيناالقدسىالروحسنشحأنوعلينا

ثديمـنونرضغنعمتهمننتغذىفنحنوروتنـاوأشبعتنامألتنأالتىعطاياهمعقيناقائمفهو
وفتافاومجداتسبيحاإالأعطانأعماالربنكافئوبماذامتسعوليسترحةمفءالسمأوكوىتزياته

شخصفيلذاتهلنفسهعطيتـهإألروحهمنأعطاناقدإنـهبقولهيوحنافيعنيوماذا
غلثأيحياالمسيحبلأناالفأحياوحبهالمسيحفياتحادنابقدرفينأعامألروحهفأصبحالمسيح

يحباالتالروحاللهيعطيبكيلليسألنهاللهبكالميتكلماللهأرسلهالذيألن202

الروحيجزئالروحـهمـنهناوقوله3وه343يويدهفيءشىكلدفعرقداالبن
الالهوتءملكلخلفيهفإنهالكـلأخذالذيالمسـيحمنأخذناهاكليةهيفالعطية

ذاتهعنريعوالذاتهعنتعبيراروحهمنبلىالقدالروحمنيقللم39كوجسديا
وروحهاالتعندمالكلالحاملالمسيحإأل

جسدييأكلتن131اكو2اللههومسحناوقدالمسيحفيمعكميثبتناالذيولكن

يقامناالذيوهومتبأدلأنهفيهماأهمالئبوتهذا665يوفيهوأناآليثبتدميويشرب
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فيثبوتناليكمـلفيـهيثبتنـاالمسيحألنأعطاناالذيبالروحفيهثبوتنالنكملاالبإلىبالروح
لروح1ألنأعطانـاالذيبروحـهاآلبفيوثبوتناودمهجسدهيشركةالمسيحفيفبوتنااآلب

معووارثـوناللهورثةأيضاورثةفإنناأوالداكنانفاللهأوالدأنناألرواحنايشهدأيضانفسه
كـأوالدفينـاوهوفيـهثابتونهناأننـاممعنىلآلبالمسيعمعورثة71و861روالمسيح

أالروحبشهادة

اغتزدتمنليمللظفخلصااإلئنأزسلقذاآلبئآدونشئقدنطزتاقذؤنخنأوه41
اللةنيوفؤيليتئثؤإلمحةاللهاثنمفؤيسئوغآد

ةلمولةهالهعرف1

يوحناوالقديسموضعهافىواحدةكـلولكنواحـدمعنىلهانشهدوزنؤنعترفكلمة

اإلنسانهـومـنلمالعاليخلـصاآلبأرسلهالذيالوحيداالبنوهويشغلهواحداأمرايقصد
كـابنوهوالدهورمسيااللهابنالمسيحهوهوالذييسوعبشريةحياةاألرضعلىعالشالذي

قذهنفيأخـرءشيوالإنسـانلكـلأبوهىاالبهومنلنايستعلنأناستطاعألبيهوحيد

يعترففالذيالمسيحهوليسيسوعإنتقولوالتىتقلقهالتىالقائمةالبدعةبسببذلكيوحنا

واالبـناآلبشركةفيقـائمأنهفليتأكدوأعمالهمسيحيتهأساسهواإليمانهذايجعلأيبذللث
مـعحياةكشركةيعيشونهالذياالختبارهوهذااعزافهميكونيروهلموهمبهذايعترفونوالذين

حبآبالفعلهنـاككاالإذاإألحقيقةيكونالهذاكذلكالمتبادلوالثبوتالحبهذافيهاللها

بالروحالداخلىالتأكيديوجـدالمسيحيةالحياةفيبأنـهعلمانعلنـهأنيمكـنمـايفوقمتباد
ذاكهذاقيئبتانوالمحبةوالعملباإليماناالقتناعىالفكريالعقلىوالتأكيد

اللهإنيقولواآلن21دينايثبتللهفـابعضـابعضنابناأحبإذايوحناققالكماوهكذا

اليوحناوقلمالعاليخفـصأرسلهالذياللهابنهويسوعأناعترفناإذافينايسكنأويثبت
الصلةالكثـيرونفقـداللذينالمسيحيوالحقالمسيحيةالمحبةبينتمرقاأوترتراهناكأنإطالقايشعر
يسوعكانإذاولكناالبنإرسالفياسئعلنتاإللهيةفالحبةالمسيحياإليمانعنوخرجوابينهما
يكـونالالخطيةعنيكفرالموتهكـانوبالتاليالهراطقةيقولكمااللهابنالمسيحهوليس

حقـااالبـنإرسـاليةكـانتإذامعـابقوةيقفـاكااناللـنهمسيحيةمحبـةوالمسيحيايمانهناك
واللهالبعضببعضهمامرتبطانبالحقواالعترافالكاملبالحبالمتبادلةالسكنىأوالمتبادلفالثبوت
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المحبةتثبتيالحقالمسيحىاإليمانثبتفإذايفترقاأنيمكناللكيمعاوريطهماجمعهماالذيهو
الروحعملمنهماواالثنانبالحق

ائمحبةييثبتومنمخيةاللهينالثهائتائمحبةوضذقناغزفناقذونخن61
ييإوالةالثيمافييئئمت

وطبيعةالقادمـةبالدينونةواورحبةاإليمانصلةعنييهلمالقادمةاآلياتفىيوحناقطيبتدئ
الحقيقيةالمحبة

التأكيديعطيالمحبةفياالختباروهذافيهواللهاللهفييثبتالمحبةيخايثبتفالذمحبمحبةاللهفألن

نفسهااللهطبيعةمنطبيعياسضخراجالثبوتذلكألناللهمعالشركةحقيقةعلىالكامل
فيحصلناهقـدممأواثقونونحناألمامإلىنظرنافإذاالمسيحفيبكمالهالناأعطيتقدوالمحبة

اللهمحبـةفيثابتهوأبيهيمـينعنالجالسافقأمالمسيحأننعلمونحنللدينونةالذياليومذلك
لناتكونالحاضرةالحياةظروفتحتنستطيعمابقدرالمحبةهذهفىأيضانحننثبتوهكذاأبيه

وجودالالخـوفألنبعدتكمللمإدافالمحبةالكاملةالثقةلدينايكنلمفإذاالدينيومفيالثقة
فييحملالخـوفألنكلماطردادائرتهامنوالرعبةالخوفتطردالمحبةألناالحقيقيةالمحبةفيله

بعدالمحبةفيهتكمللمالخوففيمجيايفاللهالعقوبةأشكالمنشكالذاته

خارجاعـلمنأصلهالهأكانتدرجةبأتيمحبتناإنحقـانحبإننانقولأننقدرإذافكيفص
تحـتعتوفمحبتناذللثومعلنااللهلحبكاسشجابةإالتأتينأالوالمحبةاللهمنأصلهاألنعئا

فإذاإليهاحاجةفيهوتنإلىتخرجحتمافهيحقيقيةكانتفإذافعالةالمحبةألنحوااختبار
عـنيكشفولكنهكاذبافقطليسهءادعافإنإلخوتهالمحبةهذهيظهروالاللهمجبأنهأحدادعى
فلندائمااألولىالخطوةيأخذالفالذيللمحبةسببأؤجذأينمااذائظهرفافيغاشةأخالق
لهيكونفلنللعملمحبتهيستدرجالالحيةإلىالمحتاجأخيـهمنظركانفإذاالهدفإلميصل

اللهبهيحبأنالقادرالحبباألحمرى

الربتحبأنوالعطمىاألولىالوصيةقالاذالربالسيدبأمرواحدةمرةمنتلوالموضوع
كنفسكقرببكتحبأنمثلهاوالثانيةلثإ
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ألآصكلنحن

يحبونالذينكلتعنيبلفقطالرسولتعنيالهنانحنكلمة

وصذقناعرفناقد

المسيحيةلحياتنـاالفغالالمبداهىوالمعرفـةالصرفةتصيرباإليمانألنهالسابقلإليمانكنتيجة

اإليماديسبقفدولكـناإليمـانقبلعادةتوضعالمعرفةولكنلهانالمننابعانوالحياةوالمعرفة

الحىاللهابنالمسيحأنتأنلثوعرفناآمناقدونحن696يومثلالصرفة

داألكاأل4أل7دا2اسةصةالغأللمداهفيناللهالتيبةا

كقارةابنهبإرسـالاستعلنهاالتىاللهمحبةفهىنحنمحبتناليستاللهمنالصادرةالمحبةهى
توضـحفينالهالتىالمحبةوهنااللهمننابعةحقيقيةمحبةكلألناللهمننابعةمحبةفهىلخطايانا
فذلكالمحبةعلىمعتمـدةاوالمعرفةعلىمعتمدةالشركةيجعليوحناقكانفإنشركةحالة

الجديدالميالديتمبهمااللتاناإليمالتعطايامنهماوالحبةالمعرفةكلتاألن

واللهاللهفييثبـتالمحبةفيياتهوقن8محبةاللهأنالسابقةالحقيقةيكرريوحناعادقثتم
اللهمعالشركةحياةأساسوهذا21فيه

وفعلهاالمحبـةكرضتعلنفهي7411461ة4اآليـاتبينتوانيئوجظوقد
اللهأنحقيقةيوحنـاالقديسيكررفلماذاالتوازينفسأيضاوهنااللهممحبةوتنتهىتبدأ6يات
وتطردالثقـةتعطيهالمؤمنفياللهفمحبةالمحبةغرضللقارئيعصفلكى61االيةفيهنامحبة

26كالمسيحيسللثأنوتسجعهالخوف

إنسانأيإنيقوليوحناوفالمحبـةبواسطةاألبشعبهيتصلوالمحبةجوهرهآلنمحبةللهاو
يوحنـاقبلغهالذياألعلىالحدهوهذاللهافيمجياوهوفيهمجياللهفااإللهيالحبهذاقيمجيامؤمن

أبالمحبةذاتهاعنتعلنالمسيحيةوالحياةالحياةتؤمناللهفمحبةاألولىالرسألةفيتأئلهقمةفي

هذانيفؤكماألئهالذينييؤيمفييقةلناتكونآنيناائمخيةقكغتتيبهذا471
أيضاتخنهكذأاثعاليم

بهدا

تحقيقفيققتهـابلغتقدالمحبةتكـونفينـااللهواللهفينثبتأنفاتمابجميعأي
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كتعبثحرتأتواانأبـييتمخـدذابهالكاملةالشركةبلفقطالشحركةالالمتبادلةالشركة

هذهالدينيومفيثقةلنـاايكودأنهىالمحبةتكميلونتيجة518يوتالميذيفتكونون
الكاملةالمحبةعالمة

أيضانحنهكذاالعألمهدافيهوكما
فيهمأنافىالعالمفيوجودهءاثنااآلبمعالضركةفيكاملةحالةأعلىفيالمسيحكالكماأي

7132يوواحدإلىمكقلينليكونوايخهوأنـت

تكونهناوالشمركةحكمهنتيجةبثقةينتظرونالدئـانمثـلأيمثلهسيكونونفالذين

فييكونوالنأفهميتاكدواأنلهماللهفييثبتوحاالذينولكناألرضيةلياةاظروفوتحتمحدودة

العظيماليومذلكفىخجلأوحضرتهمنخوفحالة

هـذافيهنافالثقةالخوفوبينالثقةبينالمقابلةيوحناقيعكل81واالية71اآليةففي

متبادلـةألنهاالكاملةللمحبةمساوياجعلهالذيفينااللهوتبوتاللهفيتبوتناعنناتجةهيلمالعا
مثلهسنكونأنناسابقاعنهتكلمالذياآلتىالمجدعربونهى71اآليةفهذهاللهوبينقلوبضابين
األزليةفيجديدابهايخلقنـاأناللهنوىالتيالبركةحألةمنبولمىاستلهمهاقوالتي32

مناللهنيةفيكـانلماأزليوصفهذا4اأفالمحبةفيقدامهلوموبالقديسينلنكون
مثلهلنكـونلنااللهأرادهالذيهدألحالشكلهوهذاانابمعنىأمامهاإلنسانءمصنهايةجهة

عندماالروحيوتفكرناوإحسأساتناضمائرناعلىيطفوعمالالىأوالشكلهذااألبدإلىأمامه

يوحناقعنهعبرالـذيوأحبناعنارضيقداللهوأناللهعندثقةموضعصرناقدأننانحسب
الحقيقيـةصورتنانرىأننعدمالالعالمهذامرارةفيفنحنالمحبةجهةمناللهمعالمنبادلبالثبوت
معءكأعداالمتواليةتهرإساعفالعاهذانكديطيقكانمنوإألسنكونهعمااللهتجافيالمطبوعة

يكملأنبعـداإلنسانحالعنالبديعةالحميمةالصورةهذهوطبعقسبقدفاللةأاللهءأحباأنشا
قلبإلىوصاياهوحفـظوالطاعةبالمحبـةنقتربأناستطعنافإذاوحبهومصالحتهصهخاأعمال

أيهأسابقايوحنـأققالكمامايوماأمأمهعليهسنكونوماصورتناحقيقةسرانعاينللها
نكونالمسيحأظهرإذاأفهنعلمولكنسنكونماذابعدئظهرولماللهأوالدنحناآلنءاألحبا
فيالرسولبولسقكتبهلماتوضيحبعدهماتوضيحاهذ32ايوهوكماسنراهألننامثله

اإلنسانيخلقأناللهنوىئااألزليةفيهناكحالتناعنالسأبق
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فىالسماوباتفيروحيةبرفيبكـلباركنـاالذيالمسيحيسوعربنـاأبواللهمبارلىب

سبقإذالمحبةفيقذامهلوموبالقديسينلضكونلمالعاتأسيسلقبفيهاختارناكماالمسيح

علينابهاأنعمالتىنعمشهمجدلمدمشيئتهمسرةحسبلنفسيماالمسيحبيسوغللتبنيفعبننا
36اأفالحبوبفي

ووقوفنـاإليهووصولنـاخلقتنامنتهىجهةمناللهقلبعلىالمطبوعةاألصليةصورتناهىهذه
المحبـةطريتىعـنيوحناءقيققههذاالمحيةفيلوموبالكقديسيننعمتهدجدونسمحقدامه

لماللهألنوالقيامةبالصليبعليناانفتحتالتىالحياةوشركةوالمسيحاالبمعالمتبادلوالثبوت
قلبهإلمهنقـتربلكـىالمسيحبواسطةأعذناولكنكدمـيلمجركهاعاطلةخالئقنكونأنيرد

201أففيهـانسـلكالنيفأعذهاسبققدبأعمالوشكرهوتسبيحهقدامهللوقوفونؤقل

القامةهـذهنبلغأننالنايحسبأنهلدرجةاألزليةفيلناوضعهاالتياألولىمواصفاتهنطابقحتى
وسـائطوهـىووصاياهأقوالهوحفـظواألمانةوالطاعةالحبطريقعناألزليةفيلنازسمتالتى
تلهمهالتىالنعمةبفعلغملتقدأنهامجديبدأيعملهافمقفيهاتنفيذهاقوةتحملكلهانعمة

مستوىإلمايصلبلغمهمااإلنسـانعمـلأنيستحيلأنهمعأجرهاليناليعملهالكىوتحركه

وفياللهأعحالنعمـلأننائظقرالظاهرففىالخفيالسريالنعمةفعلبدوناللهمشيئةتكميل
نعملنحنفباالسـمللهانعمةبـدونيعملـهأويقربهأناإلنسانعلىيستحيلاللهعملالحقيقة

ومسرتهاللهمشيئةلنكملوبنافيناتعملالتىهىالنعمةوبالفعل

اثخؤفألدخارحإلىالخؤقتطرخائكاجمتةائمحيةتلائمخيةفيخؤقآل81
اثمحيإفييتكفلقلغخادتمنوأفاغذابله

المحبـةتحملهماعكـسوهـذاأء3مءسولء3صنفسهرنيمتركزاإلنسانألهعنمعيرهوالخوف

فيالنفسيحبـسوالخوفوالموتءواإليذاالبذلإلىحتىخارجإلمهبالنفستخرجفالحبةتماما
اتاللهإخضـاعهيفالمحبةاختبائهاعنبالذاتبالخروجوجودهاعنتعئرأنالبدوالمحبةقفصها

ظهرفإذاالمحيةمعالخـوفينجمـعأنواستحالة3أم5الص4سوهىالبذلفيالمحبةلمطالب

وفيالخـوفيشوبهاالفالمحبـةتكلنمللمالمحبةأنمعناههذايكونوجودهعنيعلنوبدأالخوف

النفسمحيطخارجالخوفتطرحأنقادرةإلهيةوقدرةالخوفضدمناعةالمحبةكمال
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ةهفىكلخوفاثأل

أقوالهفينيوسأنطوالقديسعنهعمركمااللهخوفحتىوالاللهمنخوففيهاسلالمحبة

ولكـنأحتهألنـىلهمقالهذاكيفلهفقالوااللهأخافالأناأوالديياألوالدهقالإذ
شائبةفيهايوجـدالجوهرهااوبةالمحطبيعةفبنوعالمحبةضدهوذاتهيخاالخوفأننفهمهذامن

لمـاذاالسؤالأتاتحتملهوالحالبـأيتقبلهوالالخوفتطردطبيعتهافيفألمحبةالخوفمن

األخـرةالعقويةقبلالعقوبةمننوعهوعذابلـهفوفاألنيوحناقوضعهفالجواب

والخـائفينالخوفجعلالرؤياسفرإضابل5264مـتأبديعذابإلىءهؤالحضيف

األبديةالحياةمنوالحرومينجهنمإلىالداخلينرأسعلى

المؤمنينوغـرالخائفونوأتاأبنـالييكونوهوإلهالهونواعءشيكليرثيغلبقن
ةالبحكلفيفنصيبهمبـةتالوجميعاألوثانوعبـدةوالسحرةوالزناةوالقاتلونوالرجسون

8و127روالتانيالموتهوالذيوكبريتبنارالمتقدة

األولىجذورهالخوفألناآلنمنعليهالمفروضةالعقوبةمجملذاتهحدفيهوبذلكوالخوف

السلطاناللهيعطيهيوحناقإنجيلبحسببالمسيحالمؤمنأنوهوعميقمعنىوالاإليمانعدمهي
وهذااللهغفبحكمتحتيطلوناالبنيقبلونالأييؤمنونالوالذيناللهأوالدمنيكونأنا
وعذابهاأضرارهالهاعقوبةذاتهبحد

عليهيمكثبـلحياةيرىلنباالبنيومـنالوالذيأبديةحياةلهباالبنيؤمنلذي1

363يواللهغضب

معصالحنافلماوذريتهدم2علىواقعاكانالذياللهغضبعنالرفعءجاقدالمسيححأنممعنى
يرفضفالذيبأجمعهالبشريالجنـسأصابتعقوبةكركااإللهيالغفبعناارتفعبدمهللها

غضبتحـتواقعونبطبيعتهمهمفالخائفوناإللهيالغضبعقوبةتحتوئتركاللهيرفضهاالبن

الدينونةومستحقوناالبنرافضونأنهمتشحهدفيهمالكائنةالعقوبةهيوهذهللها

وأمنتمأحببتمونيفدألنكميحبكمنفسهاالباللهفيوثأبتونالمحبةفىهمقنتماماوعكسها

ءجزالهافالمحبة4112يوأبييحئهلمجبنيالذي6172يوخرجتاللهعندمنأني
اللهمعاألبديةالحياة

ألـايانصرخبـهالذيالتبـنيروحأخذحمبلللخوفأيضايةالعبوفىروحواتأخذلمإذ
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851رواالب

حالأيالتبنيوبينالخوفتحتدائمافهيالحريةعنهاالغائبةقرالعبوديةبينبديعةالمقارنةهنا
يخااآلبواستعالنوالمحيةالحـقمـناستمذوهاالتىاللهأوالدحريةالحريةنالواالذيناللهأوالد

سيدهيعملمايعلمالالعبدألنعبيداأسميكمأعودالالمقابلةهذهيضعنفسهوالمسيحالمسيح
أطـالأخـرىومـرة5151يـوأبيمنحمعتهمابكلأعلمتكمألنيأحباغسميتكمقدلكني
العبوديةمعنىفيهأ

يعملقنيحرركموالحقالحقوتعرفونتالميذيتكونونفبالحقيقةكالميفيثبتمإن

فـإداألبدإلىفيبقىاالبـنأمـااألبدإلىالبيتفييبقىالوالعبدللخطيةعبدهوالخطية

مـنأنتـمأبيكـمعنـدرأيتمماتعملونأنتمأحراراتكونونفبالحقيقةاالبنحرركم

ذاكتقتلونيأنتطلبونلكنكمتعملواأنتريدونابيكموشهواتإبليسهوأب
وأبوكـذابألنهحـقفيـهليسألنهالحقفييثبتولمءالبدمنذللناسقئاالكان

81344يوالكذاب

عنوانهوالتبـنيالخوفعنوانهاوالعبوديةاللهأوالدحالةأيوالتبنيالعبرديةبينالفرقهوهذا
اللهمعوالشركةوالحياةالحب

ه4915ووصاياهالثهأوالدج

آوألآخينافؤنهثئجثهنخن491

ألعل6الكاقةلمالحناالةنحبهنحن

علىىليأنهالمسيحياإلنسأنئحسببدونهاالتىالحقيقيةالمسيحيةاألخالقمستوىيوئعهنا
والقدرةواألصلالسببتفيدألنهاأوألكلمةعلىوأقعالتركيزوهناالحقاإلكالنمستومم
بعضنـانحـبأونحبـهكناأينفمنحبهمنوأعطاناأوألأحبناأنهفلوالنحبهنحنتجعلناالتىاإللهية
فيـهإألاألصليةالصادقةالمحبةتوجدوالالمحبةهئطبيعتهألنوحدهاللهمصدرهاالمحبةألفابعضا
والالمحبةمعنىعرفنأقدكئاماحبهءوإلرضاالمحبةهذهبسيبابنهأرسلقدأنهولوالوحدهوله

يمكـنالمحبةفهياللهمـنلناصارتالتيالمحبةطبيعةوأماكالباقينالغضبغتولبقيناالبنؤة
لهذامصدرهاأصلوعننفسهاعنتعلـنأنالبدبلالذاتآوالقلبفيحيسهاأوحصرها

اللهفيهـىونعطيهأخذنايـدهمنالقليلنعطيونحنالكثرأعطاناهولهلنعطيهامحبتهأعطانا
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فيـهالذيالحبؤقبناهكشبصورتهعلىخققناكحاتماماوهبةعطيةمجردوفيناوالجوهراألصل
فيأمامهيرانافلقامشيصتهمسرةحسبلهأوالداممايجعلحنىتمأماوكشبههتماماصورتهعلى

صورتهولناوحدهالحقيقيابنهفيمتحديننكونألننافيناصورتهيرىألنهرتاحوالبرالقداسة

يواعطتنيالذيالمجـدأعطتهمقدوأنا7101يوفيهمممجدوأنالهماكلولنابل
71يوالحقيخامقدسينحبهءوملاالبنمجدفينايرىامأمهنقفعندماوهكذا7122

حتـىللعالمحثهبدافعابنهتجسـدءبدمنلهعمماكلعنتعبرأوألاحبناهوفكلمة91
مجدهئلكفيمعهليجلسنافيهونحنءالسماإلىارتفاعه

الذيمجـديلينظرواأنااكونحيثمعييكونوناأعطيتنيالذينءهؤالأنأريداآلباأي

7142يولمالعاءإنشاقبلأحببتنيألطاأعطيتني

لنـاوهبهاوهبةمنهعطبةهوبهخبهالذيحبناولكنخئهنحنكلههذاأجلمنليسولكن

االبهـوفألنهحبهتشبهحتىأومئاوكانهالهنقدمهاالوالقدرالقيمةفائقةبنويةمحبةابنهفي

نحبهونحـنكآبأحبنافهوتبئـاهمقدالذينالبنينحبلهنقذمكاوالداآلبمحبةوهبناالذي
تعبراالبتـينواجبولكنـهءشىفيتفضللنافليسنحنأئأكآبعطائهفيمتفضلهوكأوالد

مقيموحمدشكرعن

أخاةئجمثآلمنألنبئكافيقفؤأخاةؤأئغفنأقهأجبئإئيلشأخذقاكإن52
ئثصزةتئمائذياللةئجنآنيفإلزكيلىآئضزةاثإلي

الفلسفيالمستوىعلىاللهوإدراكالمعرفةفيالتسامىيدعونالذينالهراطفةمعئميأنيبدو
اللهعنتعاليمهمألنالكذبعنينهوادعاوهماجاالمتسامىاإللههذايحبونأنهمأيضايذعون
يحبأنالمحبـةلوصيةبالنسبةاللهوصفهالذياالختبارفىمحبتهميضعيوحنافالقديسهيكذبأ
فيعلناأخفقوافهـمكنفسهقريبهثتمالقؤةكلومنالفكركلومنالقلبكلمناللهاإلنسان

اللهمحبةتأتيهمأينفمـنوتعاليمهاالكنيسةوقاطعواعنهمانفصلواشالذوالمؤمنيناإلخوةمحبة
بألضرورةكذباهذاأليس

اللهيصادرونوهـمالمحبـةمتأتيأينومنمجبأنيعرفلموقلناسبقكمايبغضالذيألنا
لماللهولمجةللهالمحبةلهمأينفمناللهعنتعـاليمهمفيالناسيغشحونإذتعاليمهمفينفسه

وتجسثداآلبعندمننزلالذيالوحيدباالبنالصحيحاإليمانبواسطةقلوبهمفيتنسكب
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5لياكائايكاسالكاذبفهوث

توئـدالغاشـةفالمعرفةأخالقياكاذبايحسبمجملتههوبلفقطكذبايقولهالذيقولهليس
فاسدةأخالقا

كيـفيومكلالعينرؤيايراهـممعهالذيـنإلخوتهمحبتهيقذمأنفييفشسلالذيألن

عييتحتالتىالمحبةتجربةفيأخفقنفلمالعاهذامنليمسالذيالمدركغيراللهمعبالمحبةيتعامل
فيآتيااالبـنأنكروافـإناالبـنإألأحديرهلمواللهيحبهإنهاللهعنقالإنكاذبفهووبصره
ءجاقدوالمسيح3ومصدرهـامعطيهاأنكرواقدوهمالمحبةتأتيهـمأينفمناللهعبةومعهالجسد

يشاهدوهأويسمعوهلمويروهلمبالذيصلةلهمأنيذعونفكيفىومشاهداومسموعامتظورا

شركةمـنمرفوضينكـانواوإنولمسوهبلوشاهدوهوسمعوهرأوهالذينيصدقواأويؤمنوالمو
اللهيحبالأخاهيحبالوالذياألخريةالمحبةعلىداسوافقدواالبالمسيحوبالتاليالكنيسة

الداخليةبالعينألنهالروياأيوسائلهافيبالمعرفةاإللهيةالمحبةطبيعةيربطهنايوحنافالغديس

العينعدموافإنالسـماويأباهماللهأوالديرىاللهمنالوالدةبلغالذيلديدااإلنسانعين
للحقمحبتهمأينفمنالحقلمعرفةالتىالجوانية

محيةأنليوعيهمأوالدهالمؤمنينيخـاطببلالهراطقةبهيخاطبالهنايوحناقيقولهوالذي

بالبصـرةأبصرهبصره1هنايوحنايسميهاقالتىالقلبفيوإدراكهاللهمعرفةعننابعةللها
رسالتهبهابدأالتىوهىعرشهاعلىجالسهووتنمنهاأتىوتنءالسماعلىالمفتوحةالجديدة

11رأيناهالذيهذه

419يواالبرأىفقدرآنيالذيأنالمسيحقولبحسببالتامحثيدومعروف

المفتوحةبالعينالروياهيوأعمالهاللهيخصماكلفيواإلنجيلالمسيحيقصدهاالتىوالرؤيا

ليفهصواذهنهمفتححينئذبوقـاقطإنجيلعنهاعيرالتىالجديداإلنسانعإنالسمائياتعلى
ماتنظرالـتىللعيونطوبىتبصرالالتىالعيندونالمسيحطوبهاوالتى435الوالكنب

االنفتاحبسببومجدوفرحسعادةحالةعلىالحصولهوهنافالتطويب0132الوتنظرونه

الحـقنـورمنهئدنىالالـذيوالنوراإللهـيالمجدمجالدخلقداإلنسانويكوناللهرؤيةعلى

المفتوحمجالهاوكلالعينهذهغيابيعنيالقلبعناللهمحبةوغيابالمطلقوالحبالقائقةوالمعرفة

كيـفأبصرهالذيأخاهيحبالتنيقولعندمأاجاالكالميختزليوحنافالقديساللهعلى
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الحقيقيبالنورتؤمنالالـتىالعينالمطموسةالبشريةمأساةإنهايبصرهلمالذياللهيحبأنيقدر

ايضآأخاةئجحثاللهئجصثقنأنمنهائؤصئةهذولنا12ء

أيضاأنتمتحبونأنـاأحببتكـمكمايعضابعضكدتحبـواأنأعطبكـمأناجديدةوصية
3143يوبعضابعضكم
نفسككـلومنقلبلثكمنإلهلالربفتحباحدشرستإلهناالربإسرائيليااسمع

وه64تثقوتككلومن

هيهذهفكرككلومننفسككلومنقلبلثكلمناالربتحبيسوعلهفقال

227393متكنفسلثقرطهتحبمتلهاوالثانيةوالعظمىاألولىالوصية

منهااستخرجواللناالمعطاةالمحبةإلىينسبهالمالقديمالعهدفيالوصيةمحطوفأنهنايالحظ

الوصيةللهلألخوىللهذاتهاخدمحـددةكوصيةءالبدمنمسفمةكوصيةأعطاهابلالمحبة
األهميةفيمصلهاولألخالعظمى

صميـممنمستخرجةاألخمحبةواستعلنلإلنسانائرسلةاللهمحبةاستعلنالمسيحءجاتماولكن
مـنالثانيءالجزالقديـمالعهدفيهوبعضابعضكمتحبواالوصيةمناألولءفالجزالمسيحمحبة

متبادلـةمحبةأنهاالجديـدمضحونهاوأعطاهاالجديدةللوصيةأولءكجزالمسيحهناقذمهالوصية

والسبباألصلجعلهولكنللوصيةثانءكجزأناالشخصيةمحبتهقدمتئمبعضابعضكم
هذاوعلىأحببتكـمكماوأصلونموذفيأساسعلىهيلبعضكـممحبتكموالنموذج
التىالثانيـةوالوصيةالقديمالعهدفيتءجاالتياألولىالوصيةنفسترالجديدالعهدفيبدأنااألساس

قدالمسحيجعأنأناأحببتكمكماالمسيحقولأنأسأسعلىالمسيحقالهماءضوعلىمثلهاتءجا
حتبزهامناخرجناهاكنفسـكقريبـكتحبالقديمةالوصيةوأناآلبعندمنلناممحبتهأتى

بعضـابعضكمحيثالكنسيالمسيحيوضعهاإلىاليهوديأخواليهوديأنباعتباراليهودي
المعسيحيالحيزمنفأخرجهأعدؤكتحبأنذلـكبعدإليهاأضافثثمالمسيحيةالجماعةمي

الكليالعالميحبزهاعلىاآلبأظهرهاكماءوأصدقاءأعدامنمجويمماالعالميوضعهاإلىالضئق
نتم1المطلقاإللهيالنورلمعافيدخلتالمسيحيةفالمحبةالعألماللهأحبهكذاتفريقبغير

لمللعانورايصيرواالبـناآلبكنـوربالمسيحيةيستنيرفالذياألركاملحأنضملمالعانور
اآلبعيةعلىالصادقايضىالمعصوضعهفيتحضلقدالمسيحألدشاملةكلتةمحبةمحبتهوتصير

12األولييوحنالةرط
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يضتفهالفؤاحبالعطروقلناسبقكمابولسوضعهاقوقدالبذلمنالمستوىنفسوعلىلمللعا
مئااختياردونموتكرائحةيهلكونالذينوفيحياةكرائحةيحبونالذينفىبنايئصلتنكل
تفرجمأأو

يرفضونوالذينأيديةكحياةالحياةيطلبونالذينفيتعملالتىهيالذكيةالمسيحرالحةولكن

تظلدلكوبعدذلـكفيولكناللهغضبعليهمتزيدغضبرائحةلهمتكونالمسيحفيالحياة

أناإلنسانيسـتطيعالكلهلمالعأعلىتفوحاألخويياإللهالحبأيالذكيةالمسيحرائحة

المحبةألنغيبتهـافيويموتبالمحبةيحيااإلنسانألنهياختنقـتإذاهويختنقلئألذاتهفىمجبسها
بهيؤمنتنكلوعندالمسيحعندالحياةهى



الخامسألصحاح



مسأظألصحاح

للهالمسـيحببنؤةاإليمانمنالغايةيعيدأنيوحناأرادقالخامساألصحاحفيالرسالةختامفي

يؤمـنالمسيحببنـوةاإليمانإنألوالدهيقولأنفأراد451و222فيشرحهاأنسبقالتى

اليهمتأرسلفـالذيناللهمنمولودايكونالمسيحهويسوعأنيؤمنتنفكلاللهمعالعالقة
أنهميميزهمالـذيهواإليمالطهـذابالمسيحاندباإلاللهأوالدأنهميعرفـواأنعليهـمالرسالة

ه1هاللهلوصايابطاعتهمللهمسيحيتهمعنيعحرونالذينمسيحيون

ائؤايذئجصببئجقنوكلالئإمنؤيذققذمييخاثمفؤمئوغيأئؤجمنمنكلا5
يضأتمجمثهاثمؤئوذ

المسيحهويسـوعأنيؤمنتنكلاإلنجليزيةوالترجمةاليونانيةاللغةفيتءجاكماصحتها

هويسوعإنويقوليعزفالذيالوحيدهواللهمـنالمولودأقممعنىاللهمنمولودفهو

عنيعمرالذيالتـامالمـاضيزمنفيهومولودىهونترجمهالذيألحالع7دابمفالفعلالمسيح

ءجأوقدالمضارعفيهوالذييؤمنتنشةكاعاالثأللالفعلزمنعلىسابقزمنفيتمفعل

فقدئحـبتـنكل47يو1فىالتامالماضيزمننفسوفيال75داألعبمالفعلنفس
للهامنسابقامولودهوألءالدألألغ4ؤيذ

فياللهيخصألنهاإليمانوصلبيعةحقيقةعنبلاإليماناستعالنعنيتكلماليوحناالقديسهنا

اللهمنالمولودإالباللهويؤصنيعرفالأنالمحئممنفأصبحذاته

التىاللهمحيةوأناللهمـنميالدشهادةهواإليمانأنيثبتأفااآليةهذهمنالنهائيوالقصد

القديسأظهروقدمثلهاللهمنمولودونألنهماإلخوةمحبةوعالمةأسامماهيمحبةكلأساسهي
ذكـروقدالبشريةالطبيعةمنعواطفليستوهىاللهطبيعةهووأصلهااساسهاالمحبةأنيوحنا
إنمااللهمحبـةإلىدعوتناوحقيقةلنااللهمحبةمنصادرةأصألهىللهمحبتهمأنكيفأوالده
محبتنـاإخـالصمننتاكدوكيـفلماذاليعلـنيمتـداالناوهـولإلخوةمحبتناوبهـاعليهاتشهـد

الذيأباهبمنكلأنعلىجسديةحقيقةهيبالجسدألخيهاالبنمحبةإنيقوللآلخرين
أبيهمنالمولودينإخوتهيحبطبيعمافهـوولده

مطابقةفهىاالتمنلإلنسانالروحىوالميالدواللهالروحأعمالحقيقةإلىهذامنويخرج

081
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هيالتىالروحيةوالبنوةاألبؤةفيوأصيلصادقهوالجسديةوالبنؤةلألبؤةبالنسبةحقيقيهوفما

2أفاللهبيبوأهلالقديسينمعرعيةبلوئزألغرباغبعدإذافلسنمبيتهوأهلاللهعائلة
االبسمةحاملينحقيقيينكـأوالداللهبيتأهلنكونأنتافلناقدالمسيحفينحنولهذا91
طاعتنافيعمليـاظاهرةلآلبمحبتناحقيقةكاشاوإنىتانيةويدنامنهالذجمااالبنحبكئافإن

محبةإخوتناوهمثانيةمنهالمولوديـناللهأوالدقيةلبمحبتناأننتأكدأنفيلزماللهلوصية
يؤمـنواحدفكل23ابطاالرسولبطرسيقولكمابشدةطاهرقلبمنوصادقةمصةحق

أنهذهنيامقتنعهوكماوبالفعلوبالكلمةبالحقيستعلنهماإيماناالبهذايعلنالمسيحهويسوعأن
كأوالدالحقهذايعلنواأنبالحقعليهماللهمنواويذشفالذوهكذاالجديدالميالدحقيقةاختبر

ذانقـندتهالمسيحنامـراثوشريككـأخاللهمـنولذتنمجباللهمنويذتنكلأنالله

حارسالمسيحياإليمانهنااللهمنمعهالمولودأخاهيحـبوالاللهمنمولودإنييقولأنيستطع
البعضبعضنامحبةعلىوشـاهدومحمق

ألكعةهاللألآلسيؤمنفنكل

ؤيذواينالذباممهالمؤمنونأياللهأوالديصيرواأنسلطانافأعطاهمتبلوهالذينكلوأتا
31او3ايوولذوااللهمنبلرجلمشيئةمنليس

منجديدأميالدأمعناهيكونلإلنساناللهمنائمرسلبالمسيحالحقيقىاإليمانأناهنأواضح
فالذيؤيذأقديكونيؤمنتنولبهنالجديدللميالدسبباأوعلةاإليمانيجعلأنادونحقاللةا

الميالدبذاتههواإليمانأنيلفؤلذواآمنـواأنهمليسيوحناالقديسئفسئرهأويشرحهأنيريد

هوطالمـاواإليماناللهمنالحقيقيلديداالميالدهويوحناالقديسعندهنافاإليمأنحقاالجديد

اللهمنويذقدفالمؤمنمفاعيلهبكلوثبتالجديدالميالدتقشوئابتباقط

هذهعلىتنـص2واهاآليتينهاتينوفيإنجيلهفييوحناالقديساستخدمهاالتيواألفعال

لإليمانالحقاوليسسابقاللهمنالميالدإنالحقيقة

يتـموبهاأوألتحدثللهامنالوالدةإنالمسيحيعالمنافييوحناالقديسيعلنهامرةألولوهذه
البصيرةانفتحتإذاإألمجـدثالبالمسيحااليمانألنالحقكلحقوهنماواالبنباآلباإليمان

الرسمـيالوحيدالمدخلهوالمبدأهذاالعتيقالجسدفيعائشاإلنسانطالماتنفتحأنايستحيلوالبصرة

أيومستحيلمحـالوالعكسولدكمنالحاليخافترفبالروحأوألئولدأنواآلببالمسيحلإليمان
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مضيولـدالأحدكانإنلنيقوديموسالمسيحقالهلمامطابقوهذامنهئولدحتىبالوالدأوألتؤمنأن
ملكـوتيدخلأنيقدرالوالروحءالمامنيولدالأحدكانإنللهاملكوترىأنيقدمرالفوق

إذنللهاملكوتدخولأولرويةأساسوالروحءالمامنأوفوقمنالوالدةهناوه33يوللها

والروحءالماومنفوقمنسابقاويدناإذاإألللهامملكوتنؤمنأنيستحيل

الميالدبعـدواالببالمسيحاإليمانيأتيأنالوضعهذاكلهاالمسيحيةفيئعرفمرةأولوهذه

وسببعلةهوالجديـدالميالدبلالجديدالميالدوسببعلةهوليسيالمسيحفاإليمانقبلهوليس
ولدهالذيبأبيهيعترفالالولدألنصارخاحقـاحقيقيالطبيعيالوضعفىوهذابالمسيحاإليمان

يتحئمبأنهيوحناالقديسطتقهاالحقيقةهذهولدنابالذينعترفثمنولدهفنحنأوألؤلذإذاإأل
واالببالمسيحونؤمننعزفحتىجديداميالدانولدأن

اإليمانيقبلونواليعاندونيظلونبالمسـيحالمؤمنينغرإنهذايومنافيعمليانراهماوهذا
المؤمنغيراإلنسانذهنفينفشحمنهخاصبإعالنأوالمسيحبظهورإقافجأةبصرتهمتنفتححتى

ايمانابالمسيحيؤمنتنأنالحقكلحقفهذاإقناعدونذاتهمناإليماليقيلذلكوبعدويستنر

وقـؤةإصراريكـلاإليمانبيطلاللهمنولذإننسانواإلاللهمنولذقدإنسانهوحاراقلبيا

وانفتاحالبصرةانفتاحمعـهيتـموهـذاأوألويدعوهماللهمعهميتعاملءهؤالمختارونلهللها
فوقمنميالدمعناهالبصرة

اإللهيةالحياةعمـلهووهذااإللهيةللحقائقالروحىاإلدراكحقيقتهفيهوالمسيحىفاإليمان

ذاتهلهجعلناللهيطلبهالذيأوالحقيقةيطلبالذيلإلنسانوئعطىتوقبأنها

فيتءجاالتىباسمهمنونمثلبالحقاإليمانتشرحةكااألثلئايؤمنقنوعبارة
اسمهعنهريعمابححسببهيؤمنتنقيادةلقبولكأملإراديخضوععنتعبيروهي131

أناعتـرفقدوبالحقوباالقنـاعباإلدراكالعقلياإليمانعضديقفلميوحناالقديسولكن

الفكـرلينانفصالبالمباشرةيسوعالمسيحفيأوبالمسيحاإليمانهوالمسيحهويسوعبأناإليمان

ذهنيةعقليةأمورمجردهىالمعرفةوالاالعتقادوالاإليماناليوحناالقديسفعندوالعمل

كاألكتكاالةحاالمسيحهويسوع

منالمسـيحهـوليسيسوعأنالهراطقةبهئناديالذيعلىالردحقيقتهيخاهواالعترافهذا
ماهيـةيؤكدفهويوحنـاالقديسعندمعناهاوأوضحأهدافيةالحقيدهبهذهاالعترافهذاءحاهنا



381الخامساألصحاحالرصالةرح

الهراطقةنظرياتمعمضادةفاوذلكاللهكلمةفيهخسدالذيالمسيحفىيسوعاإلنسان

4فكةألكابهالللكيحبقنوكل

علىغترهناواألخـواتاإلخوةمحبةومعهابالجسدللوالدينبالنسبةاالبنمحبةيقصدهنا

الجسدمـنكالمولوداللهخباللهمنالمولودأنممعنىذكرهايعيدأنادوناللةمنالمولودين

الماضىزمنفيهياللهمـنؤيـلةنقدعبارةأنأساسعلىولكنولدهالذيأباهيحبالذي
بقوةهنااإليمانيأتيوكذلكيؤمناللهمنيولدتنكلأدأيبعدهااإليمانيأئيبحيثالتام
اللهمنالمولودفاممـانويصدقهومجسئهويسمعهاللهيرىاللهمنالمولودبأنايمانألنهئدحضال

اللةمنمولودأنهويبرهنيؤكداهذمثلوايمانوتحملهوإعالنهوثباتهقوففييجازىالايمان

العربيةالترجمةيسببوذلكالجديدالميالدبعدهومنأواليأتياإليمانأنسابقاتعلمنامابعكس
الصحيـحالالهوتبحـقينطقصارخايأتياليونانيةفيفالفعلومولودويذلفعلالقديمةالبيروتية
ولذفقدالقديمـةالبروتيةالترحمةفيتءجاكماوليس581ههمولودفـهويؤمنقنكل

يؤمنانمستحيلهذاالالهـوتفيالعمليةالجهةومناألساسهواإليمانجاعلةاللهمن

إونفسهمنوئدركلإللهياتذهنهينفتحأندونالمسيحهويسوعبانيؤمنوكيفأوألاإلنسان
بأخصيومنكيفكيفالمتجسئداللهابنهوهذاوأنجسداصاروقداللههوالكلمةأنبعقله

اإللهيوالحـباإللهيالحـقلقبولأوألذهنهينفتحلمإنبفهمهأوبعقلهوالعقيدةاإليمانخصائص
دئهمحبةئنشئاللهمنالوالدةأنواضحهتا824يوتحبوننيلكنتمأباكماللهكانلو

أوالاللهمنيولدأنيشحئمأي874يواللهكـالميسمعاللهمنالذيوأيضامباشرة
فيؤمناللهكالمبسمعلكي

أنيقدرءشـيوالاللهيحباللهمنيولدفـالذيالمحبةعنقطينفصلالالمسيحيواإليمان
رأسهمااالثنإنوكالفيهاوالثبوتالمحبةسرهواإليمانفيالثبوتولعرمحبتهوالمنهإممانهينزع
اللهمنالمولودمالط

اوللفحءهىأكممءىكلحآاجلىحأح62191اسءثهثحولكلةءزاس3كألألألء

ة7أولسءحكلول51ءكىحمءيأول5أمحهول45مالولصهألمءألمءشوللثهمحلكهكه9

نهأءطصرعلىهأأء7هءءكأللم7علمهكللهمحأل74لهءلملى3لمءي7هءممهيمح691هـء43

843ول2ة5ألالولحعلمرعبمهءىيكلعمءهثبهةبمأله11ه1069

ام399صصنهلـرتالئالحدينةالعرلبةالزحمةلفاحيحةهكذاوردتوقد
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وضاياةوخملىاللهآختثناإذااللةاؤآلذئجمثأننانعرفبهذا52

للهمحبتناتكونأناوهوبإخالصنحبأننافعرفيهالذياالختباريوحناالقديسيضعهنا
أنهمنهـاويتأتىصادقةألوالدهمحبتناأننتأكدحينئذلمشيئتهالطاعةفيوتعملواضحةحينكل

يكـونالوالدمحبـةإنيقولالذيالقانونأساسعلىأيضااللهأوالدنحبفنحناللهنحبعندما

فيالموجودالجسديمثيلهلهاإلخوةعبةفواجبلذلكمنهالمولودينكلمحبةاألساسيعملهامن

وصيةفصارأوالدهلكافةاللهأبوةمستوىوعلىالـروحمستوىعلىاللهرفعههذاطبيعتنا
فاننااللهألوالدحقيقيـةمحبةحالةفينكونعندماأنناأيأيضااالخراالتجاهفيصحيحوالقانون
اللةنحـبأننانعرف

فسملآلماللةأوالد

المثيلاستخدموهناإلخوة1منالبـلهاللهأوالداصطالحهنايوحناالقديساستخدم
أننـاعلـىشـهادةتحملاللهمحبـةأنبديعومعناهااللهمنالمولودينمجباللهمنالمولودللمتيل
اللهطبيعةمنأواللهمثلهممننحب

يعنستطأنناعلىكشصهادةوصاياهحفظمعاللهعمحبةقديوحناالقديصىأنهوهناالجديد
أصيلةحقيقيةمنهاكلكانتبالوصاياالعملمعالمحبةجمعناإذاألنهاللهأوالدنحبإننانقولأن
المسيحثيتهاوقد

5101يومحبتىفيتثبتونوصايايحفطغإن

4151يووصايايفاحفظواتحبوننيكنتمإن

يخنىفالاللهأوالدومحبةوصاياهوحفظاللهمحبةمتالحمةحقائقثالثأمامناأصبحوهكذا

اللهمحبةهومنازعبالوالمنبعاألصلولكنمنهاواحدةأيةوجودعلىللرهنةمعااجتماعهمعنن
ألناللهأوالدوأحببنافيناتعملالتىالمسيحبقوةبوصاياهوعملنافيناالمسيحثبتفيناثبتتان

اللهمنالجديدالميالدهوالثالثالحقائقهذهفيواألصلاللهألوالدممحبتناإألتكملالللهمحبشنا

جديـدكمولودبصيرتهتنفتحالحالوفيذاتهلهئعلناللهيختارهالذيألناللهاختياريوازيالذي
حدثكماتمامااللهاياوفيالتياألعمالوكلاآلخرينمحبةوإلىاإليمانإلىطريقهسينح

أعلنلهمختاراإناغللهااختارههذااعترافهحسببإفراطأتلفهاالتىالكنيسةعدوالرسوللبولس
علىكاناللهاختارهوحينماالكاملالمسيحيالنموذجهوهذايبشروقامواعنمدقآمنلهذاته
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كانأكابعدكلهاللكنيسةالباذلةوعبتهومعرفتهايمانهفيبولسأحذمجايىولمءصستوحأأسوأ
وقاتالالكنيسةومضطهدامجدفاآصأل

إذااللهعبـةوأنفيناصاعءشيأيمهعلـىيستندالاللهاختيأرأنحقيقةتواجهناوهتـا
كلهاالكنيسةشاإلخوةكلحبةيقومأنيستطبعفإنهاللةمنالمولودينمنأحلأيعلىانسكبت

قدرةكلشفرحبكوصايأهكمنقمااللهمشيئةحسباللهأعماليعملثتموينوثباتبقوة
نفسهبولسالقديسيقولكمافيناتعملالتيالقوةبحسب

تعملايئالقـؤخسـبنفتكرأونطلبمماحدأاكثرءشيكلفوقيفعلأنوالقادر
303أف0فينا

92اكوبقؤةثآيعملالذيعمللمجسب

فإنكذلـكاآلخرعلىيبرهنمنيماكألاإلخوةومحبةاللهمحبةأنبهاالمعترفالحقاتقومن
وصايامناللهويستحسنهيريدهمابكلالعملعنيكفالجعلتهإنسانقلبسكنـتاذااللهمحبة

حياةلتشهيذاتهاوئثستالمحبةتدورفهكـذا4المحبةاللهوصاياأهمومالمطلوبفوقوأعمال
اللهجعلهـالذلكونعلنهانعيشهاأندبعبالمحبةوتنتبالحبتبدأابتدأتكماالروحياإلنسانا
ةمرأفيكماالروحياإلنسانعلىاللهصورةوانعكاسالناموستكميلوأنهاالوصاياأعطم

تمقيلةليمشثؤوضاياةياةوضاتخقآآنالثهمحبةهيهذإن3ت5
فيتبقـىأنيمكنالاللهمحبةألنوسائلالوقتنفسفيهىحقائقيشرحيوحناالقديسهما
سـاكنةهيوالمستكينةغرفاعلـةقلناكماطيعتهاألنالمحبةأعمالتعملفهيعاطلةالقلب
بصورتهاالمذعنـةالطاعةعلىقدرةاإلنسانتهبالتيالقوةوهيباورحبةوتعملبالمحبةتتكفمفالمحبة
الموتخـاالباذلة

ليستاياهوإنقائأليشرحبليضيـفاليقةالحقفيوهويوحناالقديسيضيفلذلك
الذيذاوتنثقيلةفعألفالوصاياالمحبـةوحركـةقـوةتذقلمالذيالعاديلإلنساناأماثقيلة

ويطردونهإليهيسيئونلمنيصليأومبغضيهإلىيحسنأوالعنيهيباركأوأعدامجبأنيستطيع
قدالمسيحأنولوالالمسيحإألهءأعدايحـبأنقادراواحداإنسانائنجبلمكلهاالمسكونةإن
الجـارفلمالعاتيأرأمامنقـفأناستطعنامـا6133يولمالعاغلبتانافثقواقال

غلبقدالمسيحولكنيومكلالموتتذيقناالتىوقساوتهوظلمهومهانتهعداوتهنحتملأوالمميت

31ماألولىيوخارمالة
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لسـانكانفالمسيجعلمالعااللهاحبهكذااآلبمشيئةفأكملفيهاالبوحبمجبهالعام
هاحالهلسـانكانقيامتهويومألمالعااللهأحبهكذاهوالصليبعلىمعلقوهوحاله

لمالعاأجاأناهابالمسيحئعملهىفإذاكلهاالوصايالناأعطيتلذطـاأألمالعاغلبتقدأنا
وقـوةتكميلهاسروأعطانااكملهاقدالمسيحألنتقيلةليستفالوصايالمالعاغلبتقدأناهاو

بلأناالفأحيافيناوحـودهبسرمشيئتهكلنعمللمجعلناأنليستطببعفيناحلبلتكميلها

202غلتخياالمسيح

فنحـنالمحيةفيناسكنتفإنالقـبرمنأقامتهالتىهيالصليبعلىالمسيحرفعتالتىفالمحبة

موتبعدمنوحياةقيامةنصرةإلماجميعهاتؤولأنهاواثقونألننااآلالمكلنحتملأنقادررن

اآلخريثحتمنهماكليفزقانالقرينينوصاياهخفظأنوالمحبةيجعليوحناوالقديس

عملجعلـتاللهبوصاياالمحبـةاقزنتوإذاورضاهاللهمشيئةمستوىعلىمنهماوكلريقويه
هوبالوصايافالعملاللهعرلقأمامومجـطبهمـاليستقرالحببهمايطيركجناحينالوصابا

قالالـذيهووهذافينااللهحضرةعنناطقإعالنوهوالباذلةأسرارهاعمقفيالمحبةاستعراض

أعمالكميروالكـيوالرائحينللغادينءليضيالمنارةعلىونضعهالمصباحنشعلأنالمسيحعنه
561متالسمواتفيالذيأباكمويمجدواالحسنه

علىثقيلةليستاياهفو113متخفيفوحملىهئيننرياألنمحئيهيخاطبفالمسيح

وذلك676يوتمضـواأنتريدونأيضاأنتمألعفكمالمحبينلغيروثقيلةصعبةهيبينماننالمح

المسيحيخففولدكـىىورائهمنوذهبوايحتملهتنصعبالكالمهذاإنتالميذهبعضقالعندما
كلوهكـذا636يووحيـاةروحهوبهأعـفمكمالذيالكالمقالالصعوبةهذهمنعليهم
قبلبالروحتختصالروحديانةكلهافالمسيحيةلسدامسضوىعلىئؤخذالووصاياهفكالمهأوصاياه
بدافعيعملهاكـانإنولكـن4ثقيلـةمجدهايحسدهالوصايايعملفالذيبالجسدتعتنيولكنءشيكل

بالمسيحءشيكليستيعالروحألنفعألسهلةتكونفهىذألنهفرقويرفعهالجسديعينالذيالروح
يقؤيناالذي

الوصايالعمليتنكرحقيقتـهفىوهواللهمجبإنـهويقولإنسانيغسأنالسـهلمنولكن

عليهاويحكميراهاوالكلنورفهيئخقىالالمحبةألنفقطنفسهعلىيكذبهذامنهاويهرب
الذيهوفالسعيدبالمحبةمحكومكلهاالوصاياعملألنمحبوباومجعلهاإلنسانيسعدالوصاياوعمل
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كصاعيديومفيالربهيكلخوبالنايكالسائرالمحبةأجلمنالشاقالعملصليبحامأليسر

نفسهغلبقدإنساثهوراسهاعلىوالمحبةالوصايايعملقنألنالقديمالعهديقول

فوقإلىفوفةمنالحبيحناحييطرهوبلقدمينبغكلطرفييسروهووالعالموالجسد

تؤولللهرمحبضنااللهئحـبأنناحفائحمسبوفرحباستبشارالوصايأنعملأناستطعنافإن
وبرقداسـةأنهاالناسويصفهاءاألصدقاقبلءاألعدالهايشهدالناسكلمحبةفىوتتحفقحتما

السـرورشالفرحسرهووهذابالروحالمؤتدالحديداإلنسانأعمالهيالمخفيةحقيقتهافىولكنها

يوحناالقديسنطرفيوخفيفةهمنةأنهاوسريرافقهاالذيالنجاحوسربلفيهاالظاهر

إتمائنالتمالظتغيمثالتيالغقتةهنوهذلغالقيغيثالتجمنؤلذمنكل3أل5
قداللهعصـليستضقلالذيالعتيقالجسدفهناثقيلةليستالوصاياأنسرفييدخليبدأوهنا

وصنعتـهوالبرالقدأسةفياللهبحسبالمخلوقالجديداإلنسانهوهناالوصايأيحملوالذيتنحى

األعمالوكالصليبيستصقلالفهومنهوالمولودبهالمولوداإللهيالحبخسبالوصاياعملهي

فيهالمسيحشريكفهوالصليبإلىتؤولالتي

لمالعايغلباللهمـنؤلذمنكلأنفعشدهالميادئقالبفيالحقيقةهذهيوحناقوضعوفد
عملـههـىالمسيحفوصاياوالمحبةالخرأعمالوفيوتضحيةبذلكلفيينتصرأويغلبوبالتالي

األقداسإلىالمؤديطريقهألنهاليؤديهاتجسحدالذي

ألالكأألالصكاألسلمالغالهاقةمنؤلذقنكل

للجعسدالتىالعقيقـهإمكانياتـهغـإرلإلنساناللهألهمهاجديدةقوةبموضعهمجفقاصطالحهذا
أتعابـهوكلالعالمعلـىلنغلبةنحضصةاللهمنقوةحاملأنهيعنياللهمنمولودهنافهووالعالم
التىاألعمالوبكلياللهالوثيقايمانهوالعظمىاألولىقؤفالجديداإلنسانهذاومقاوماتهوهمومه

ءليضيمنارةعلىموضوعكنوربأعمالـهللهللشهادةاللههيأهوقدأبيهاللهءإرضاإلىتؤدي

هىالتىاللهطبيعةمنولدةإنسانقوةألنهاالقوةهذهلماذاطبعااللهبيتالبيتفىقنلكل
يائعكلإلىبلالمحبـةتعوزهتنكلإلىهىوتقودهسوقابهايساقالمحبةمولودفهوالمحبة

وأتعابهممشقاتهمالناسعلىويهونالناسءأعبايحملأنالجديداإلنسانفرحوباتمبى
وليسونصرةغلبةهولممانيسوعبالمسيحوايمانهمتجادايمانهألنقوةيجذداللهمنوالمولود
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أءالشصهدااسألالموتوعذاببالموتيستهينونشالذاألبطالر6نحةلهالهوانأوالضعفرائحةفيه

اآلخرينعنليحمـليولداللهمنيولدالذيهكذاالصليبعلىليموتويذالذيكالمسيحع
أخذوقيامةمـوتوشـرطـاالمسيحمعأالمشريكهوأعمالهكلفياللهمشيئةويتممأثقالهم

اإلنسـانيعيشـهاالبـأهدافاالرضعلىيعيشاللهمنفـالمولودقوفوكللمالعاغلبةسرمنه

األرضعلىعـالقوإنولكناللهعندحيافلتنتهياللهمنمولودهوالجسدمنالمولودالعادي
هوالجديداإلنسانعندالوححايافعملللهحيةكشهادةوصيةكلويتمماللهلمجديعملفهو

والولدهالذيلحسابالخريعملألنهعندهمحسوبةوغيرغائبةذاتهتكونحيناللهمجدإلظهار

ياللهوالجديدالصليعلىوطبماتقدالعتيقحسدهألنلمالعالمجدواللمالعابروحيعمل
أبدااألرضلحسابيعصلوالويعملفوقإلىينظروفالقيامةابنأنهمحسوبفيه

فـوفلحسـابتكونكلهاوحياتهفوقمنمولودألنهفوقعلىمنفتحايولداللهمنلولودوا
والعملوالمشيئةاإلرادةمنهيستمداللهمنفالمولودأبيهيمينعنجالسلهولدالذيالمسيححيث
هوجديدالجديداإلنسانوايمان231فيتعملواوأنتريدواأنفيكمالعاملهواللهاألن

ذهغينفتحأنبمجزدبلامماننتيجةهوليسلإلنسانالجديدالميالدأنممعنىيعيشوبهيولدمعه

ينفضجىأنيسـتحيلألنـهيولدكمناالنفتاحيتقتللوجهوجهـاالمسيححقيقةمعويتقابلاإلنسان
امادالميالدهواالنفتاحألنالجديدبالميالدولكنباإليمانواللهالسماوياتعلىاإلنسانذهن
الكنيسـةإلتالفخططهطريقفياللهقابلهالمسيحيينوقـاتلالكنيسةعدولبولسحدثكما

آمنذلكوبعدوعرفـهالمسيحعلىبولـسفانفتحاإليمانحاالتأسوأفيوهوذاتهلهوأعلن

ليأتيءالسماثديمنويرضعسماويالمولوداإلنسانفايمانفآمنولذبولسوخدمواعتمد
واللمللعاأوالعالممـنيحسباللهمـنولـذأنبعدبولسيعدقلمءالسمابأعمالويشهد
فيعصورةهيفقطاللهمشيئةحسبهـىالجديداإلنسانفاعمالالعالممنأوللعالميعمل
اللةلمجدألنهاالوصاياعمل

اللهيحـبإنهويقولنفسهويغـشلمللعايعملقسمقسمينإلىالمؤمنينيوحناقاقعمتموقد
وصايـاهويتمموناللهأعمالويعملوناللهويعيضوناللهمنالمولودونهموقسمالوصاياويعمل

اللهمنالمولودنحاإلىتشراللهوصاياوتنفيذشاآلخرفمحبةئحمالهمنيعرفالقسمينمنوكل

فقـطيللمالعايغلبايمانكلليسالحقيقةوفيبايمانناالعالمغلبةعلىيركزيوحناوالقديس
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غلبتنإألالصليبحمعلىيقدروالاللهمشيحةمنفذااآلالمواحتملالصليبحمقناممان

ألنهبايمانهلمالعايغلبالنمهتـأهذاأوألذاتهغلبأتيلمالعاوشهواتالجسدشيفاتأوأل
بمحبةالحياةإلىالموتمـنانتقـلمنبقوةالجديـداإلنساتايمانالقيامةصميممنايمانايكوق
3اإلخـونحـبألنناالحياةالىالموتمـنانتقلناقدإننااإلخوةبمحبةذاتهاتبرهنالتيالمسيح

يأتيالأبديةحياةفلهأرسلنيبالذجماويؤمنكالمىيسمعتنالكلمةبقوةأو31يوا

542يوالحياةإلىالموتمنانتقلقدبلدينونةإلى

للهامحبةبطاقةتزؤدقدالذيالجديداإلنسانعلىثقيلةليستالمسيحوصاياإناالقولوقصارى

اللةائنحئؤيشوغأنئؤجمنائذيإألالغالغيغيحثائذيفؤمنهة5

مالمولوداإلنسانامماضالمالعايغلبأنيستطيعالذياإليمأفاإلىيوحضاقيرتفعأخرىمرة

اللهانجاهوليتجستداالتعندمننزلالذيمسياالمسيحأنوأدركبصيرتهانفئحتوالذيالله
مستوىعلىتمامـاةالبصكلانفتاححصيلةهواإليمانهذااللهابنخممئدأنبعدهوهوظلوقد

بوجهءالسمافيالمسيحلرىبولسبصرةفتحأوالمكتوبليفهمواذهنهماللهحفتالذينالرسل

القدعسالروحعليهمحـلالذينجيعوبصرةذهنانفتحأوفآمنصوتهويسمعكالشمسيلمع
مدركغيرهوماإلدراكالقدسالروحبعملمسنودااإليمانمونيحيـثبعدفيماأوالخمسينيوم

متـدليتجاالتحضنمنءجاقدأنهاللهبابنأيبالالكلمةاإليمانألنئرىالبأمورواإليمان

البشريةالعينعنالغفةيرفعسيطفروحيعاملأيمكشوفةنظرةأياستعالنياعانإلممايحتاج
ضرورةالمكشوفاوايمانهاالجديدةبالخلقةالتجديدفهنااللهعـنالخطةحجيتهاالتيالمريضة
االبنإالاالبنيعرفالإذالجديدبالميالدبالتبنياللهابنإالالوحيداللهبابنيؤمنفقنحتمية

لشركةمدعومؤمـنايمـانالشركةاممانهناالمطوبألناآلبمنالمولودإألاآلبيعرفوال

معناشـركةأيضالكـميكونلكيالدعوةهذهعلىقائمةفالرسالةالمسيحيسوعوابنهاآلب
لهلممقدمةالدعوةهنـا13يو1المسيحبسوعابنهومعاالتمعفـهىنحنشركفناأقا

سابقةومحبةوعالقةضرةلهعمليايمانالمطلوبفاإليمانالمسيحيسوعوابنهباالباإليمان

لمالعاإلىاآلتـياللهابـنيسوعهوبهالمكروزالناعرييسوعأنكيانهوبكلبنفسهتحققفالذي
يقبلأنقبـللمالعاغلبقدفعأليكونالمؤمنهذاالشركةإيانإلىبلغقديكونلمالعالخالحما

يدعىالالعالمسلطانتحتكانفمناللهعنبعيدااإلنسانبتسحالعالمقواتألنالشركةفي
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المسيحهويسوعأنينكرونالذينالكذبةالمعلمينكلأبوهوالشيطانبأنعلمااللهمعللشركة
المعلمينضدمحصتنايكـونأنمجبالمطلـوبفاإليمانالمتجسحدالكلمةاللهابنهويسوعأنأو

ولكـنضيقلكمسيكونلمالعافيابكذكلوأبىالكذابسلطانتحتالواقعلموالعاالكذبة
لمالعاغلبتقدأناوتشجعواانشرحواتالصحيحةوالترجمة6133سلمالعاكلبتقدأناثقوا

تمـمتفالغلبةوقيامتهموتهالءشركاونحنبالقيامةرسمياوأعلنتالصليبعلىتمتقدفالغلبة
ألنناويعلنهاهاويعيشمجققهاالصـادقفاإليماناللهكأوالدولحساينااآلبولحسابوفينافيه

أنتـميوحنـاققالهأنسبقماوهذاهوبقؤتهوتتمتمتفالغلبةوغلبتهوقيامتهمموتهمضحدون
44يو1لمالعافيالذيمنأعظمفيكـمالـذيألنغلبتموهـموقـداألوالدأيهااللهمن

الموتحتىحياتهملمجبوالموشهـادتهموبكلمةالخروفمبلهغلبوهوهمفىالروياسفرفيوكررها

بافتخاربولسأيضاقذكرهاوقد2111رؤ

كونواءاألحباإخوتـيياإذاالمسيحيسـوعبربناةالغلبـيعطبناالـذيللهشكراولكن
فيباطالليـستعبكـمأنعالمينحـينكلالربعملفيمكلترينمتزعزعينغيرراسخين

85و5175كو1الرب

وابنهاآلبمعشركتنافيمجياالذيإأللمالعايغلالذيهوقنبقولنااختصارهالحكنو
يوحناالقديسذهنفيالمطافغايةهوهذاألناالمسيحيسوع

15621الروحشهادةفى

ؤالذيمءبالتلققطءبالطآلمييخأئميشوعوذمءبماأتىائذيفؤاالهذا56
الحقفؤالزوخألقشقةيائذيفؤوالزوح

ءجـاأنهمشيئتهليصنعاألزليةاألزمنةقبلمناآلبمعالكائنالوحيدابنهاللهأرسلتاحدث
األولعمـالنحدتلرسالتهأدائهوفيأجلهمناللهأرسلهماليصنعإنسانصورةثاالينا

أياألرضمسـاكينويبعثحرالمقبولةبالسنةليكـرزطمىالقدبالروحفيهااللهمسحهالتيالمعمودية

قبلجازهاالتىاالالمالثانيوالعملالمسيانىعملهليكملئسحقدىالقدوالروحبالمعمودية
أنـهفقـطءبالمايكـنلمالمسيحءجافلماوالشفاعةالكقارةبهملاعالذيالصليبثغالصليب
الصليبعلىحياةنقطةآخـرحتىسفكهالـذيبالدمبالتمامتحققتولكنهابالرسالةكرز

الروحعمـلأفاوعملهالمسيحرسالةتمئزالتىهيااليةهذهودمءمماأتىالذيهوهذافالقول
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زاسمهالررحلجوهرالمنأسبةأشدمناسباعملهوكانالشهادةوحامكشاهدليشهدفكانالقدس
الحبيبابنيهـوهـذاءالسـمامـناآلبصوتشهدحيثبالمعموديةتءجاللمسيحفألشهادة

وقيامتهالربلموتالثانيالشـاهدهماوالقيامةوالصليـب371متسررتبهالذي

المسيحيسوعهواللهابنأنتشهدالثالثةهذهالقلوبفيالشاهدهوالقدسوالروح

األصحـاحينفاهوصمايشهدانواإلفخارستياالمعموديةاألساسيانالسرانلمالعافيوأصبح
انيوحقإخيلفىوالسادممهالثالث

جنبهفهبالحربةالعسكررئيسطعنهبعدماالصليبرافقالذيالحادثإلىبالرجوعوأيضا
أنهيعلموهـوحقوشهادتهشهدعايروالذيبقولهيوحناقاكدهفقدءومادممنهوخرج
يرددهوظـلالمنظرشاهدأنيعديوحناالقديستأثروقد9133يوأنتملتؤمنواالحقيقول

الحياةءوإعطاللتقديسوالدمللعسيلءالماأنباعتبار

األهميةرنيهـيكشاهداآلبوصوتالقدسالروحوحلوليوحناصعموديةتظلولكن

اسشعلنالذيالصليـبعلىالدمنزيفأويتصيبكانالذىغرقهفيءسواالدموبعدهاالكبرى

دفـعاألولختامهـافيكانوالثانيالخدمةءبدفياألولاألعطمانالشاهدانهمابالقياصةعمله

عليهاختموالثانيهاعمللتقدمالخدمة

ةكاه5اثألهذ

ابـنبنفسهوهومسياالمسيحأهواالبمنئرسألءجاالذياللهابنالمسيحهوالذييسوع
بالدواماتسممحضإلهيفعلهوبلزمانياعمأليكنلمبشربةطبيعةفيالوحيداالبندوتجصالله

وقاموماتوتألموعلماألرعلىعالقفالذيمنقسموالمفترقغعروأيديهوالمطلقوالثبوت
المعذوالمجدالخالصفيهاليصنعالبشريةجسدحامليعنيوالمتجسحدالمتجسحدللهاابنالمسيحيسوعهو

ةهألعئألثىأ

كعملثابتةكحقيقةكامالدائماثابتاعمألأتىأنهيعنيهش13البسيطالماضيفيالفعلهنا
ءفمجياآلبإرساليةنفسههواالبنءمجىألناللهألمروطاعةخضوعشهادةأوكعالمةاتخذه
تععرااليةفإنلذلكطبيعتهافيماسحانيةالرسالةوألنليكملهاءجاالتىالرسالةتحقيهتهواللهابن

ماستانىعملعنبالتالي
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حماألة64ه5ألأ7لطكهودمءجما

تمـتأعناصرومعـهأتىأتىالذيأنهوفالمعنىباأللفاظعنهتعبرمماأكمرمعتىتحملواآلية
زمنيـةمواقـفإلىيعثـريالـنهصذثتأهـ7ىأتـىشالفعلزمنإنءالعلماويقولمجييهفيعملهإلى

ءالمـاكـانولـوحتىالمسيحيةاألسرارإلىمباشرةإشارةأيويستثنييمتعالربحياةفىمحددة

ذلـكعكسهي9143يوفىتءجاالتىاإلشارةألنفقطليسذلكإلىيشرانوالدم

األسرارمعنـىدعالذيولكنواإلفخارستياالمعموديةترتيبعاكسةءومادمتءجاإذ

أمجيثهالمسيحبهاأتمممئزةحيلةكوتعتبراألسرارهذهتكونأنالصعوبةهو

فيأسالصيينعنصرينكاناوالصلبوتردنايةفيالربمعموديةفإنأخرىفاحيةمنولكن
وضوحاثراوالصلبوتالربمعموديةتقفذلكءضووفيلتكميلهاءجاالتىالرسالةتكميل
الرسالةءأثنار6حادثأيمن

ءومادمجنبـهمنخرجماتتدأنهنعألواتضحبالحربةجنبهفىنطعئاالمسيحأنظئيوفي
سالتقديغوبالدمللتطهرءبالماالغسلفعلكقدالمسيحبموتأنهمغزىذاتروحيةكإشارة
مـنهذامنثراوليسوفداتطهيرمنالجديدالعهدكمقدالمسيحمموتأنهوالمعنىءللفدا
الموعودالمسياهوهوأنهالعقيدةجهةمنمعناهوهذاوالدمءالمافعلليحققالمسيحءجاهذاأجل
ءوالفداالخالصلتكميلبه

ءجاكماالجديدالعهدبناموسءجاأنهتمامايعنيوهذاودمءمماءجاقداللهابنفالمسيح
غسـلعلىيقومكانفالقديمالقديمليكملالجديدبالناموسالمسيحءجايمالقلبالناموسموسى
منالجديدبـالميالدالبثمريالكيانلتطهرءجافقدالمسيحأتامعناهاأضعففيوالذبيحةالجسد

ويهـبالموتمنيقيمالذياألبديةالحياةدمهوالصليبدمحيثالصليبوبذبيحةوالروحءالما

السليمالالهوتيالتفسرهوهذااألبديةالحياة

ئاهالغفنثةةلمألةألهفقطءبالماال

كاشاموجـودةهرطقةيقاومأنهوواضحمعاأساسيانوالدمءالمابأنممشئثيوحناالقديس
ءالمابعدالدموباألخصوالدمءالمايؤكدأنالعظمىاألهميةمنيرىوهوالقولهذايغيرتقول

تكميـلإلىأيذلـكإلممايشراناألقلعلىأورسالتهبهماأحمقدكوسيلتينمتتاليينكحادثين

القديمفىكماالعهدبدمالتقديسأووالتطهيركالغسيلبواسطتهماالرسالة
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هولةأل3نألم4يشهدالذيهوالروح

األساسـيالقدسالروحوعملىعالقدالروحعملتضمرحيوهالشاهدىهووالروححرفما
وعملالقدسالـروحاستخدامواءأسـاقدالهراطقةأنويبدوليعملهالمسيحءجالمايشهدأنهو

هويكـنلمبواسطحهالكلليؤمـنللنورليشهدإةللشهاءحاهذايوحنأالمعمدانيوحنا

وعمـألأعلىوظيفةالمعمدانليوحناأعطواقدالهراطقةألن68ت1ررللنورليشهدبلالنور

حالمسيمنأعلى

عملههولحهذاأيضاهامةشـهادةلهفالروحالمسيحلرسالةيشمهدانوالدمءالماكانفإن

فقدلذلك5162يولييشهدفهوينبثقاآلبعندمنالذيالحقروحللشهادةكحامل

ثالثةأوباثنينالشهادةتكميلقانونهووهذاوالروحوالدمءالماثالتلةيشهدونالذيناصبح

ةآلن

ضرألنهوالصـدقالحقهوهولهيشهدالذيأنمعناهيشهدفكونهالحؤسهوالروحألن

والحقيوجدأنيمكنوالالحقومعللحقيعملمنضربلطبيعتهالحقألنللحقيشحهدمن

الحقروحألنهالحقوحذالروحوحذوأينماالروحوجدالحقوجدفأينماالروحلهيشهد

أئفذلنوالزوخوائكيمةاآلبتآلتةفئمءالستمانيتشئقذونائذينان8و57
وائماغالزوختألثةفغاألزفيفيثثقذونيوائإلينواجذفئمالئآلتةءؤقؤآل
ائؤاجإلفيفئموالئآلتةؤالذئم

ة48ءكللة

بهاتشهدالحقيقـةلهذهفالشهادةمطلقةثقةمحلاللهابنالمسيحهويسوعأناحقيقةشهود
باثباتالناسفوصيةثالثـةأيضااالرنهافيويشهدثالثةافييشهدءوالسماواألرضءالسمأ

والدمءوالمابألروحاألرضفيتبتـدئفهـيوإلهيةرحميةالمقآسةاألسفاربحعسبأصبحتالحق

الحقروحاآلبمنإليكـمأناسأرسلهالذيالمعريءجاومتىوالروحوالدمءبالماءجافالمسيح

الذييسوعالواحدفيهمالثالثةءهؤالإ5162يولييشهدفهوينبثقاالبعضدمنالذي

اللهابنالمسيحهويسوعأنحقيقةوهيواحدةلنتيجةمعايعملونبهمأتىقد

قذالتياتةثتقاذةهنهذألنأغالغاللةقمثتقاذةالئالشقاذةنقتلكناإنأل59
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ائيإلغنيقاشهذ

عـنبهاشهدقدالتىاللهيشهادةئقارنالوسيلةبأيالمسيحيسوععنالنامماشهادةأنممعنى
ابنه

األعمـالهذهألكملهااالباعطانيالتىاألعمالآلنيوحنامنأعظمشهادةفلىأناوأتا

563يوأرسلنيقداآلبأنليتشهدهىأعحلهاأناالتىبعينها

881يوأرسلنيالذياآلبليويشهدلنفسيالشاهدهوأنا

شـهاداتفهينحالفةتعـاليمأيوتلغىبهاموثوقألنهاجذاايمانناعلىتؤثرالشهاداتهذه
فيمـاذللثبـهونؤمـننعرفـهمـاكـلالواألخيراألولالمرجعهوواللهباللهتختصوكلهاإلهية

األخرىالشهاداتكلكانخاولوحتىالحقشهادةهيفهذهاالبلهشهدالذيبابنهيختص

الهراطقةألنالمسيحهـويسوعأنواحدةحقيقةفيتشتركالتيوالدمءالماشالروحمثلصادقة

فيوالروحاآلبوشهادةالمعمدانويوحناالمسيحيخصفيماالكـنيسةإليماننحالفةتعاليمعلمواقد

2182يومباشرةاآلالمقبلللشهادةالسمامنالقادمالصوتوكذلكاألردنفيالمسيحمعمولمجة
الشـهودمـنثرانفسهاالشهادةعلىيؤكديوحناوالقديسالكنيسةبهتقوللماتأكيدأيعطيان

للحياةوالروحللتقديصوالدماالبنبهءجايالذللتطهرءفالماحقائقفهى

فهيالشـهادةقمـةفهـيابنهعناآلبشهادةأئادحضهايمكنالنفسهعنالمسيحوشهادة

قبولكلتستحقالتىالحظمىالشهادات

باكافيتجعلهققذافهئضذنآلمننفسيإلفيالشثقاذةقجذةالتيماياثنئؤمنمن501
ائيإغناللةيقاشهذقذاثتيذبالشئؤمنلئمألنه

قـدالـتىاللهشـهادةعلىالحالفينفسهفىيحصللقيادتهذاتهويسفماالبنفييثقمنكلهنا
فييوحناققالـهمانفسهوممعنىابنهحقيقةعناللهصدققدأنهمعناهوهذاالبنهشهدها

والذي121يواللهأوالديصـيرواأنسلطانافأعطاهمقبلوهالذينكلوأقاإنجيلهبداية
جعلوبالتـاليالحقفقدكمنفيكونابنهعناللهشهادةرفضقديكونلالبنيخضعواليطبعال
الجهلأوللتجـاهلسببأيهناكىليأنهعلىابنهعناآلباللهشهادةرفضألنهكاذباللها

علىالقدرةبعدمءاالدعافإنكذلـكوالشهادةوالعملبالكلمةواالستعالناإلعالنمبقفقد

واليجهلالوالحـقالحـقشحـخصهوفياسمهفيمجملالمسيحألناإلطالقكلىلهمكانالالفهـم
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للهفاواللهالحقيقـةتنكرنكفاللهتصدقالأنبمجردألنهالفهمعدملمجتملوالالتجاهليقبل

الشهادةمعطياويوضوحجهارأوتكلـممطـمركنفيوليسلمالعالكلعلنايالمسيحتكلمقد
أوللحقحراالختيارفهنـائنكرأدقيمكنالوهيئرفضأوالشحهادةئقبلأنافإماوللهلنفسه
الموتفيءللبقاأوللحياةللباطل

أولحياتهلتكونأغطتقدشهادةهيللباطلأوللحقإناإلنسانبهابضهدالتيوالشهادة
مسببرفضهناكيكونالحصىإقناخبكلاإللهيةالحقيقةآحاطاللهألناموف

ائيإلفيهنةالخظوهذأتإلئةخياةناأكطاللهأنالشألذةهنوهإلأأ5

عندمخفيةكانتاألبديةالحياةأنالرسالةبهبدأالذيالتعبرنفسإلىيوحناالقديعمبىءجاوهنا
المستعلناالبـنولمسناوشاهدنارأيناألننافآمنااالبنباستعالنلناوأعلنتااللنوهياآلب

الدمشهادةءسواالشـهادةنتيجةالىيأتيوهناالمسيحيسوعوابنهاآلبمعشركةلنافاصبح

أننـامعنـاهبااليننؤمنعندماأنناالسماغفيواالبناآلبشهادةأواألرضعلىوالروحءوالما

أمنقنكلفيهيعيشاحاختباراهذاوصاركأمتالكفينايصالروأوفيهنصر

الحياةهذهللنالىحياةأعطىعندماالبنهشهدفدفاللةهذاصاركيفرحهاويشويعود

اللهابنالمسيجعيسوعبـاالبنيتحدونمـابقدرحياتهمهيوتصريحفقونهاالتىالعلياالروحية
بهبدأالذيالتعبرنفسابنهفيهيلياةاوهذهأبديةحياةأعطاالاللهأنالشهادةهيوهذه
يكونلكىبهنخبركملنـاوأظهرتاآلبعندكانتالتياألبديةيالحياةونخبركـمالرسالة
3و2ايوا0المسيحيسوعابنهومعاآلبمعفهينحنشرممتناوأقامعناشركةأيضالكم

حـامألابنهبارسالاألبديةالحياةوهبنأبأنهشهادةذاتهافىحيبنهاللهشهادةأناإذنواضح
أفضللهموليكونحياةلهملتكونأتيتفقدأناوأمايهحياةللناسيكونحتىالحياةهذه

0101يو

هذهأفيهالتياألبديةالحياةلنوالبالدموالتقديسءبالماالتطهروالدمءالمايمئزهااالبنفإرسالية

بأداللهشهادةلصدففيناتمئمهدالتىهينفسحهاوهذهاإلنسانفيالجديدةالحياةهييةاألبلهياةا
المسيحهويسوع
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ثألألثل4هألثئألهأبديةحياةناأعطكلأل

النعبيريمكنالـتىوصفتهاالحياةنوععلىليؤكدةط3ثاهكهبألىتعريفبدونأبديةحياة
الروحيةالحياةبعطيةعنها

اللألثاهفتابنهفيأ

االبنفياأللديةالحياةشاالبنعنالشهادة

الحيـاةيوزثناالذيطانالبهيماننابخاصةيننحققابنهعناللهشهادةموضوعانرأيناوهكذا
شهادة01عددنفسـهفيثسهادةالفعندهاللهبابنيؤمنقنإنقاللذلكفيهالتياألبدية
وايماننـاحياتنافيواقعاصـارتبلكالمةمحردليستالشهادةفأصبحتفيناوحياتهاالينوحود

كقوةالحـقهـيالـتياالبشـهادةالمسيحىامتلكوقدبلابهمتحدينيسوعالمسيحوامتالكنا

القيامةلحظةفيحدثكمااالبتلمجياهاالتىهينحيأهاالتىاةالحيألنفيهاكشريكبهـايحيافغالة

معهأحياناالمسيحأحيافالذي

501روبحياتهنخلصاللهمعمصالحونونحنكثروافباألوتى

وحياتناخالصنامصدرالمسيحفحياة

معمتنـاقدكنـافإنبقيامتهأيضانصيرموتهيشبهمعهشمتحدصرناقدكناإناألنه
8و65رومعهأيضاسنحياأننانؤمنالمسيح
األمواتمنالمسيحأقامفالذيفيكمساكنااألمواتمنيسوعأقامالذيروحكانوإن

811روفيكمالساكنبروحهأيضاالماسلمةأجسادكمسيحمي

المسيححياةفيشريكباإليمانأنههييحيالمسينالهاالتىاألبديةالحياةأنيعنيهذا

ةالخظلهشتقليالتاثنلهليممغوقنائخياةقتهاإلثنلهمن521

يؤمـنالوالذيأبديةحياةلـهباالبنيؤمنالذي363يواإلنجيلفيءجالمامطابقة

اللهغضبعليهيمكثبلحياةيرىفلنباالين

فيعمليـامنـهأكـثروإحعححـاسايمانىفكـرمنالمؤمنتلكهبماتختصاآليةهذهإنالحقيقةفي
العقيدةهذهتختفيالعملفياليوميةالحياةءأثنافيألنهفكريةقلبيةعقيدةمضمونهوأيالحياة

العمليةالحيـاةفيوجودهاولكناإليمانيالفكرفيتأكيدبكلموجودةالمسيحفىفالحياةالفكرية
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اإليمـانمننابعةالحيـاةوهذهبهيحياحـيمـالكراساإلنسانروحداخلنحقىككنزيكون
بهومحكومة

األبديةبالحياةالعمليـةحياتنافييترتجمواللهالروحبشهادةاللهكابنيسوعبالمسيجعفاإليمان
التأكيدهذامشلللحياةالحقيقيامتالكنـامننتأكدحتىيسوعالمسيحفياللهلناأعطاهاالخا

كـانإشالسؤالنااللهاستجايةفيوباألكترالقادمةاألعدادفاسمشرحكماالصالةفيتلقائيايوجد
مـابأمتالكإحساسحالةفينصنلنأسمعقداللهأننحسوحينمالنافيسمعمشيئتهحسب
وربماطويألزمنايـأخذقدالتنفيذولكننطلبهماليكنأيفليكنيقولالقديرفاللهنسأله

الروياألنقارئهاسكـضلكـياأللواحعلىوانقشهاالرويااكتبوقالالربفأجابنيسنين

تتأخروالإتياناستأتيألنهافانتظرهاتوانتإنتكذبوالتتكلمالنهايةوفيالميعادإلىبعد
3و22حب

ليستخطيـةيخطئأخأهأحدرأىفإذااإلخوةأجلمنالشفاعةفيباستمرارنواجهههذا

يتشفعفإنهاللهلهأعطاهاالتياألبديةالحياةوعنالمخفصالمسيحعنتفصلهليستأيللحوت
المئسـعةالرويةهىهذهمجيافإنهاالستجابةتأخرتإذاوحتىيوحنافيقولكماأجلهمن

دحدهللمسيحالتيللشفاعة

باالبنورمنونالنالذالهراطقةءاستثناقاصدااالبنلهتنعلىحنالىيقتمرقاالتةهذهفىوهنا
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تمةاظ

األبديةةوأبالحقيقيبالنهبالتمشكوثوصيةختاميةثأكيدأت

153112

أتإلئةخياةلكغآنقغلفوايكىاللةائنيبامئيمائفؤميينأنتغإليكغهذاكتئت531
اقةاثغباشيمكؤجمئواؤبكي

الرسالةختامبدايةاآليةهذهجعلواالسراحمنونكثكل

ولكنـهالرسالةكلتعنيإليكهههذاكخبتالرسالةفيسابقاقالهماكليوحناقمجمعهنا
فيوثقتهمايمانهموضعـوالمنيكمبفهوالوحيداللهابنباسمالمؤمنينللمسيحيينالرسالةكئب
يسـوعابنهباسـمنؤمنأناللهوصيـةبخصوصسابقأصحاحفيءجامايوازيوهذااللهابن

31ايو332ايوالمسيح

أيللهاالبنالكاملاالستعالنيوضحلكىللهاابنسم1االسمأخرىمرةيرددهنا
وفيالرسـالةهذهوفياألبديةالحياةوينالخطاياهمنالغفرانينالاللهابنباسميؤمنمنكلأن

هنااللهابنباسمتؤمنواأنالمطلبهذاويوضجعئفضليوحناقنرىبالذاتاألصحاحهذا
الكلمـاتبهذهإنجيلهأيضاأنهىقدوكانتؤمنواتعلموناآليةهذهفيوالمعرفةااليمانمجمع
حيـاةأمنتـمإذالكـمتكـونولكىاللهابنالمسيحهويسوعأنلتؤمنواكتبتفقدهذهوأما
0213يوباسمه

أيتعلمـوالكـىهنايضيـفولكنهاللهابنالمسيحهويسوعأنتؤمنونأنكميكونفقد
أنمعناهايكـونتعلموالكـييقولحينمايوحناقأسلوبهوهذاألنبالتأكيدتعرفوا

أنيتاكدواأنالمسيحيسوعبأسـمالمؤمنينعلىأنهدعنى696718يوانطردواتتاع
121يواللهأوالديكونواأنالحقولهماألبديةالحياةلهم

ذتسئمغمشيئيلخمشتشيئآطلظإنأنهجمئذةذائتيالئقةهيوهذط51
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كلألثة4هوهذه

لناأننعلمأنيوحناقعليهأصـرالذيالتأكيدأيعنهنتكفميالنهالموضوعهوهذاأي
أو7كاآكاوالتأكيدجديـدةحياةلناأنالتأكيدأياللهابنباسمنؤمنوأنناأبديةحياة

أنكلعنـىلمسيئتهموافقايكـونشيئانسألعندمالنايسمعللهاأنوالثقةوالشحاعةةءالجرا
43أليكنشقالألهنتاكدأخابعدإالاللهلدنمنخرجالأيالصالةءأثنايتحققالسؤال
أربعةفيالرسـالةهذهفيالثقـةقابلتنـاوقدواستجابسمعقدأنهاإلحساسيمألالذياألمر

بعةالراوهنـا312للصالةومرة383471الدينونةجهةنمرتانمواضع

المحققةالعالقـةفيأمامهعنـدهلنـاتكـونالثقةحيثللهامعحقيقيةشركةلهتنيإحساس

نسـألماكلنسألفيمالنأيسمغأنهحقيقةعلىمؤسحسةاللهفيفثقتنامعهالحياةيشركة
والمحبـةلإليمانمناسبايكـونالشيئانسالالأيممألبمةغوللم6ئاكاهقةمشيتهحسب

كانمهماللتوسثلموافقااللهاستماعيكونحينئذاللهوطاعةوالتواضع

كـلشجاعةيعظينأواالبناآلبمعمشماركةفياألبديةالحيـاةعلىحصولناأننفهمهنا

ناتسؤاالتهأنتأكيدنييمارسـهاللهالمؤمنمكاشفةجـرأةأيزكاأكامالشجاعة

أيوفرحمسزةحالةالعمليالمسيحياإليمـانحسبوحتمابالتاليينشأوهنامسموعة
روحـىاتصـالحدثقدأنهوعالمةسمةذاتهامجدتكونداخليةسعادةبروحالربيعضده

فعلردلهوكان

فذللثباسميسألتمومهمـااالبنباسـمتكونأنيلزملآلبئرفعصالةكلأنعلى
41او413يوأفعلهفإنيباسميشيئاسألتمإنباالبناآلبليتحجدأفعله

جمئهحقاطلظاثتيتياالليظلنا3أتعلغلنائمغيطتئاقفماأنهنعقغكئاوإن551
انلزميوايمانبثقةءشيألجلصليناإذاأفاللهمنلهحذالتشجيغمرقسفآيةفيولنا
نلناهقدأننانؤمن

1142مرلكمفيكوننلتموهأنكمفآمنواتصلونحينماتطلبونهماكللكمأقولالذلك

الترجمةأثاالحديثةالعربيةوالترجمةاإلنجليزيةوالزجمةالمحققاليونانياألصلحسـبوذلك
أيسوعباسماللهاستجابةفيالعظمىالثقةهذهئظهرفلمالبيروتيةالقديمة
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قنرىالدقيقاللغويباالختبارولكنسبقتهالماتكرار1هاآليةأننرىنظرةأولمن

عندماالثقةهذه61فييؤكدثمصلواتهميسمعبالحقيقةاللهإن41فىألوالدهيقوليوحنا

تشجيعمرقسقايةفيلناهنامنهطلبناهاالتىالطلباتلناأننعلمنحنقائالاللهأمامنتقدم
فالقديسلذلـكلكمفيكوننلتموهأنكمفآمنواالصالةفيتطلبونهماكلأنصريحواضحمماثل

نطلبهماأنبمعنـىءالضينفسيفيدمنهطلبناهاالتىالطلباتلناأننعلميقولحينمايوحنا

الصالةمننخرجهنالكمفيكوننلتموهأنكمآمنوااليونانياألصلحسبأوالصالةفينناله
شركةفينـاأنشأتهاالتىالثقةهـيوهـذهاإليمانهوهذاأيدينابينصارتقدالصالةواستجابة

سألتمومهماصـالةأكلفييشفعفيهحيالمسيحأنيؤمنالذيايمانهوهذابلاألبديةالحياة
41و4131يوأفعلهفإنيبـاسميشيئاسألتمإنباالبناآلبليتمجدأفعلهفذلكباسمي
أمرتينهناالقوليؤكد

أيدينـانمدفبالصالةيدهفيجـاهزةاآلبوعطيةالعطيةمستوىعلـىهيالسؤالفإجابة

التىاألبديةالحياةفىوالثقةاالبنوعدفىوالثقةاالبوعدفيالثقةايماناإليمانهوهذاونأخذها
واالبناآلبمعنحياها

الطلبـاتلناأننثقأينعلمأساسهالمسيحوضعالذياإليمانهذايوحناالقديسيؤيدوهكذا
حسببلسخائهغنىبحسبتحققوقدلناصارقدطلبناهماأناإليمانلناأيمنهطلبناهاالتى

مهمـاأنهمبالحقوعدقدوأبوهمأبيهممنيطلبواأنالحقولهماللهأوالدفاألوالدمشيئتهمسرة
المسيحيضعفيهالهـمفتكونوكلمةلهمفتكونطلباتهمنالواقدأنهـميؤمنواأنفعليهمطلبوا

هيهذهطلبناهاماحـالأخذناهاأنناوثقناإدالناتكونألنهاعليناالصالةاستجابةمسؤولية
أبيهمفياألوالدءرجاهووهذاأوالدهمعاآلبمعاملة

عندهليسالذياألنوارأبيعندمننازلةفوقمنهيتامةموهبةوكلصالحةعطيةكل
171يعدورانظلوالتغير

قلوبنـافييغـرسأنيصممفهومرتيننعلمنحـنيكـرراآليةهذهفييوحناوالقديس

طلباتنـاوأنصلواتنالنايسمعاللهأنابنهاسموفياللهفيالثقةوهواإليمانجوهروضمائرنا

حينمـايوحناوالقديساألوالدءورجالدالةأبويةجابةواستومسرةرضىفتجدحضرتهإلىتدخل
ويعطينااللهيدمنيأخذكمنمؤكداصادقامانعاقاطعاكانمنهطلبناهاالتىطلباتنالنابأنوعد

التيالحـببدالةفهوواللهالمسيحقلبمنقريباجعلتهالمحبةودالةالمسيححبيبكانيوحناق
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وضعهاقوقدوطلباتناوتنهداتناصلواتنايسمعحينماالسماوياالبحالصدقعنكلمنافيه
خصيـلأنـهأياالالنـاعءراهألحالمستقبلفيوليسالمضارعفياليونانيةاللغةفييوحنا

مشيئتهحسبكاشهإنتسويفبغرطلباتنالناتكونأنحاصل

يلذينخاةقئعطيهيالفثيلمؤتشثليخطيةئخطىأخاةأخذزأىإن71وا56
ئطتت3أأقوكنيألخلىعنلييلمؤلتخطةئوتجذيلمؤتليعمنئخطئون

يلمؤلتثليمخطئةوئوتجذيةفؤخإتبمكل
أجـلمنالمسيحيةللجماعةبالنسبةالشفاعةعنيوحناالقديسيتكلموهنامحدودةشفاعةهنا
خطبـةئخطئالمسيحيةالجماعةأفرادأحدؤحذفإذاوحدودهاإمكانياتهايضعوهناادهاأفىأحد

يصليأنفيمكنكآدمالشيطانلمشورةوالرضوخالمسيححياةعناالبتعادفىالهالكإلماتؤديال

شفاعةقـوةهناكليستألنهالمسيحفيهويشفعاللهيرحمهانأجلمنالجماعةئصليانأوأحد

هذهالمسيجشفاعةلهاليستالتيتلكالصالةلهاتصلحالخطةهنالةولكنالمسيحشفاعةغير
منيصلىوكلهالهاحصرالاألخـرىالخطاياولكنأجلهامنيصلىالهذهللموتخطة

دمهشفاعةعلىبناغالمسيحاسمعلىالصالةاللهويسمغاجلها

اعزافعنهـائقدمخطبةتوجدإذالقديمالعهدفيالخطيةموقعالماهنايشروالقديعيوحنا

أجلهامنيقدموالاعتراففيهاينفعالخطيةتوجدولكنالسهوخطبةوهيفئغفروذبيحة
العمدخـطيةوهيذبيحة

تلكفئقطعبالربتزدريفهيءالغربامنأوالوطنيينمنرفيعةبيدتعملالتىالنفسوأما
النفستلكئقطعقطعائتهوونقضتالربكالماحتقرتألنهاشعبهـابينمنالنفس

3وا5103عدذنبهاعليها

المسيحبدميزدرىالذيالخاطئعنتعليمهالعبرانيينسفرعليهأبنىالتيوهي
قبولبلالخطاياعنذبيحةبعدتبقىالالحقمعرفةأخذنابعدماباختيارناأخطأناإنفإنه

شـاهدينفعلـىموسىنأموسخالفمنالمضادينتأكلانعتيدناروغرةنحيفدينون

ابنداسقنمستحقايحسبأنهتظنونأشرعقابافكمرأفةبدونيموتشهودثالثةأو
ليقـالالذينعرفننافالنعمةبروحوازدرىدنسابهفدـىالذيالعهددموحعسبهللا

اللهيديفيالوقـوعهومخيـفشعبهيدينالربوأيضاالربيقولأجازيأنأاالنتقام

اماألولىووحنارصالة
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العبرانيينسفريقولكذلك

كلمةوذاقواالقلسالروحءسركاوصارواالسماويةالموهبةوذاقوامرةاستنرواالذيناألن

يصلبودقهـمإذللتوبةأيضـاتجديدهـميمكـنالوسقطوااآلتيالدهروقؤاتالصالحةللةا
646عبويشهرونهثانيةاللهابنألنفسهم

هذينفيوضحهاقدالعبرانيينسفرولكنللموتالتىالخطةهيمايذكرلميوحناوالقديمى

معيننوعفهـيىالقدعالروحعلىجذفومنالمسيحإنكارهيوباختصارالسابقينالموضعين
مكاهـ7بمألهللمـوتخطيةبأنهـامجذدهايوحناقألنالموتإلىباتجاههمحددالخطيةمن

الروحيالموتوهوالموتطريقفيسائرةانهاأجمه

منيصفىهذاللموتليستخطيةةالجمفييخطئمنبخصوصأوالدهخاطبحناسقولكن

فيهليحكـمأيللهالدينونةيتركأنـهممعنىأجلهمنيصفىفالللموتخطيةيخطئالذيأفاأجله
المسيحيةفيموجودغيروهذاللحوتجمئىكانالقديمالعهدفيألنهأحدعليهمجكمالولكنالرب

القدسالروحعلىجدفمنإألللناسيغفروتجديفخطيةكلإنقالالمسيحأنأساسعلى

للموتليستخطيةأخطأقدأوالدهمنواحدأجلمنلآلبالصالةعلىيوحنايقتصرقوهنا

االخرينأجلمنصالةرسالتهفييعقوبالقديسلناقذموقد

وصالةالربباسمبزيتويدهنوهعليهصلوافالكنيسةشيوخفليدعبينكمأحدأمريض

ليعضبعضكماعترفوالهتغفرخطةفعلقدكانوإنيقيمهوالربالمريضتشفياإليمان

5يعفعلهافىكثراتقتدرالبارطلبةئشفوالكيبعضألجلبعضكمصلوابالزاللتا
بسببإئاالمرضأنباعتبارالمرحماأجلمنالصالةعنالبابيعقوبقالنايفتحوهنا4
فيكمااللهمنكحكـمللمـوتالمـرنهايؤدئيحيثمميتةخطبةبسببوإمامغفورةعابرةخطية

13و1103كو1

صالةفالاللهمـنحكماكانوإنلهئغفرخطيةقغلقدكانإننصليالمرضىءهؤالفعن
شفاعةوال



303مساناألصحاحسالةالررح

ءسواالموتمنقائماسيصبحبالصالقهأنهإلخفيفةإشارةتشرحياةفيعطهيطلبوكلمة
حسدقيمرضأوخلقيمركابهكان

أكا4مم5ةآلكايهلمهخ07خطيةهوإنمكل

يليستثه4األذيكياولكىخطبةهوبراليسهوماكلأيللبرنفياءجاهنااإلثم
فيالذيالبرطمةمنمشتقةاألذيكياولكنالناموسكلمةمندالكاالمششقةاهنوميااي

وئنكرالمسيحينكرمنهواإليمانوعديماإليمانعديمالبروعديميحيابإممانهباروالالمسيحية

شفاعةوالصالةلهليسهذاالقلسالروخ

تهنفيخقطالتجمنالمؤئوذتلآلئخطغاللةمنلذومنكلآننعلئم581
يمسمهآلوالشزيز

هةألرولنعلم

أعطاناالتيالحياةومناللهطبيعةمننابعةوهيإلهاميةباطنيةالمعرفةهنا

أكة3ألصالصييلمألصكهؤلذمنكل

كمااللهمنالوالدةوهنـااللهمنمولردايزالوالولذأنهممعنىتاممضارعهناالفعلزمن
منمولودينفوقمنمولودينكونناحقيقيةفالتسميةاللهطبيعةمنوالدةهىسابقاقلضا
ابـطااأليدإلىالباقيةالحياللهبكلمةثانيةمولودينوه33يووالروحءالما
يقوللذلكفيهززغهاللهلطبيعةحاملاللهمنالمولودألنالخطيةوتستحيلتمضنعهنا32
بأنعلماالعتيقالجسدصنعةهـيفالخطيةالخطيةيعملأنيستطيعوالبلخطةيعملإف

لمالعامنالذيوالفسادوالكذبالغشهىوالخطيةلقاومنوبالحقللحقمولودللهامنالمولود

ألكاةةالالالسهـ5إغولبمتاههآلهاللةمنلودالموبل

الباطناإلنسانفيارتيالداخليةبالقوةنفسهخفظهذاالجديدالميالداألبدوإلىمرةاختبرالذي

يستخدمهاالتيالقوةبهذهمتجادةجديدةقوةلهجديدميالدفكلوالبراللهلحسابتعملالتي
عملوالوجـودلهليسألنهيمعصتـهالفالشريرولذلئاللخطبةيعملأنيمكنالحريتهبكامل

اللهمنالمولودفحقيقةوئعأنآاإللهيالحقفيقائمفكرألنهالشيطانيقربهالاإللهىالجديدفالفكر
وحيلهالشيطاناهجماتمنتحفطه
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يسهراللهمنفالمولودالحالعلىوليساللهمنالمولودالشخصعلىملقاةنفسهمجفظهنا

االقزابعلىيقوىالالشيطانفإنالجديدميالدهواقعفمنومتحفظساهرهووطالمانفسهعلى
العملوالتزصربالفرحالروحيالسهرأنأيالجديداإلنسانأعمالمنهماوالحمظوالسهرمنه

بذلئايسمحالاللهيقتحمهأنالشيطانيستطع

اقتحـاممـنأوالدهعلىالحفاظفييشتركنفسهاللهأنيوحناقإنجيلمنايضانعلمأنناكما
ا715يوالشمريرمنتحفظهمأنبللمالعامنتأخذهمأنأسأللستالشيطان

فص256بمشه

العقلألديةالجسدكبأوالذهنيباالحتكاكولكنباليدليسالعدوومسللضرريدهيمدممعنى

محفوظـوناللهمنفالمولودونعصبيةأوعقليةمعاناةأومركاإتامعناهالشحيطانفمسالجسدأو

منمحفوظوخاأنهمرسـالتهنهايةفيأوالدهعزيمةمنيوحناالقديسيقويهناالشيطانمسثةمن

الشيطانلتعذيمستهدفةغرةجديدهخليقةفهياللهمنالجديدميالدهمبنعمةالشيطانضربات

يجولأنايمنعالهـذاولكـنأنفسـهداعلىالساهريناللهأوالدإلىباالقـترابلهمسموحوغير
أنفسهمعلىيتحفظونالالذينالمصوانينليخطفالشيطان

فقـاوموههـويبتلعهمنملتمسامجولزائركأسدخصمكمإبليسألنواسهروااصحوا
بط1لمالعافيالذينإخوتكمعلىتجرىاآلالمهذهنفسأنعالميناإليمانقيراسخين

9و58

611أفإبليمعنمكايدضدتثبتواأدأتقإلروالكىالكاملاللهسالحالبسوا

المثئزيرفيؤقذكلهلتموالظالئإمننخنأنناثألتعتغ591

ه7ةسلمءلالنعلم

المختبرينمنغـرهمعاللهمنعليهاحصلالتيالملهمةالمعرفةليؤكدالرسالةنهايةفييكررها
كذلـئاإيمانهموفياللهفيويثقواويتعروايثبتوالكىاللهمنحقيقةهويقولهماأنيقنعهملكي
منبالميالدأننايزيدوهنا39فيقالهاأنسبقيخطئونالاللهأوالدأنالسابقةاآليةفيكرر

رئيسهدومتحضنينالعالممنأحراراصرناللها

ءولتاههحتاهداكاألحافهمننحنأننا

874يوللهاكالميسمعللةامنالذيللهامنمولودوننحنيعادلالذيالتعبيروهو
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لمالعافيوالذيناللهمنوياواالذينبينمقابلةيضعهناوهو

ةكاقلمءولةهءكلهلمالط

أصبحالشيطالتأنأياألخالقيالوضعهواهنالقصد7دافئأمللشريرتابعاوصاروضعقد
سلطانهتخـاواقعلموالعالمالعاكلفىتخرييعملله

6و45الوأريدلمنأعطيهأناةديعقدإلمآألنهالمسكونةممالكجميعوأراه

المسيحرنياألمواتمـنبالقيامةالجديدةالوالدةنولدأنفيالفائقةاإللهيـةالقيمةتظهرهنا

الوصيةتءجـاهذامنفيهالتىءلألشـياواللمالعالهذاتمتأالجديدةحياةلناويصيريسوع

هذا251يـو1لمالعافيابءاألشياواللمالعاخبواالالجديدوضعنامعرمتفقةموافقة

يكـونانوسلطانانعمةشقوةآخذالمالعاهذامنليساصبحمنإلمهموخهةفألوصيةإلهيخثلث
يسمحالاللهوكـوناللهأوالدعلىسلطانلـهيعدلمفالعـالماللةفيلتهمجياالـذياللهابن

بكللمالعـاهـذافوقمنللعبوراللهاوالديؤفلحماويخصـينفهذاأوالدددسأنللشيطان

اللهمنالمولودينترافـقالتىالنعمةعمـلهذاألناللهملكوتفييسبححماويكطائرثمروره
تيموتاوسلتلميذهالرسولبولسكقولاأليديةبالحياةالماسكين

621تيا000يةاألبطهيالحياةوأمسيكالحسناإليمانجهادجاهد

691اتياألبديةبالحياقهيمسكوالكيللمستقبلحسناأساساألنفسهممذخرين

وكأنهماللهسماواتفييسبحونبهاروونيمنطورةغرسماويةأجنحةلهمترتتقدءهؤال
األرضإلىينظرالذيءالسمافيالطائركماووونهاالدنياصغائرعنارتفعواوقدرالدهذامنليسوا

ويـدواالذينأوالدهخبرةخبرتهإلييضماللهمننحنأننانعلميقولحينمايوحناوالقديس
التىالشركةفيبـهومجيواليذخروهكنسيكميراثبألروحاكتعصحبهمالهمواهباللهالمسيحفيله

إليهايدعوهم

ائيلنيافحقفيونخنالحقينعرفتتجصزةوأغطاناتجاةقذاللةأئنأعاالؤنعقئم502

اآلسبإلئةةوالحظالحقاإللهفؤهذاائمسييحيشوغ
ءمجيوكـأنيسوثحضفيكلهاالحياةحصيلةوهينعلمبقولهخبرتهيقامأيضاهنا
ابـنإنفقولهمعرفةكلونهايةعرفماكلاصةوخلكلهااألحداثحدثلهبالنسبةالمسيع
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اللهكـانلويسوعلهـمقـالكلهاالحياةطريقلهءأضاالذياإليماننورمنهوءجاقدالله

يوحناقيقولهنـا824يـووأتيتاللهيتلمنخرجتألنىخبوننيلكنتمأباكم
غايةهـوللهاابـنءممجـيوالعلم2و91و81ء41و32فيقالهاوقدمرةآلخرنعلال

عالممننقلناالنورعالمإلىالظلمةعالممننقلناقداللهابنءمجيألنمعرفةكلونهايةعلمسل
مالخالصأعطانااللهابنءمجىالمسيحيسوعواينهاآلبمعاألبديةالحياةشركةإلممااألباطيل

الحياةأوالدأيقيامةبنيوجعلنابقيامتهفوقمنسماوياميالداووهبناالعتيقوالجسدالقدجمةحياتنا
يقولكماالقلبهىليستوالبصيرةبصيرةأعطاناإذبمجيئهجديداشيئاعلينايزيدوهنااألبدية
معرفـةهيأرسلهياللهوابنهاللهحقيقـةإلدراكاللهعلىالمفتوحالوعيهيبلءالعلمابعض
كـلإلىتمتلئوالكـيالمعرفةالفائقةالمسيحمحبةوتعرفونإلهبامألملئهمنفوهبنامىالقدالروح
أل39أفاللهءمل

ليفهمواذهنهمفتححينئذلوقاقانجيلنهايةفيسمعناهالبصرةانفتاحعنسمعناماوأؤل

المستوىعلىالمكتـوبومعنىاللهأسرارلمعرفةالبصرةانفتاحهوهذا4354الوالكضب

تصلاألنالقدسبـالروحثهاهباتأعظمهيالمفتوحةالبصيرةتكونوتكادالحقيقيالروحي
العهـدهباتإحدىهيالتىيعلمهتنإلىاإلنسانيحتاجفالالفائقةوالمعرفةوالنوربالحقاإلنسان

اآليـةهـذهفييوحنابهاقيتغنىالتىوهي811عب131343إرالقدرالفائقةالجديد

األبديوالخـالصاللهمكنوناتإدراكعلىاإلنسانوعيوفتحالمسيحءممجياللههباتمنأنها
اللهيهبهاهبةوهىالخـالحماوأسراراللهعلىالمنفتـحالروحيبالفهممعرفةأداةهىوالبصرة
نعمةفوقونعمـةأحذناجميعانحنملئهومنبالتهتربطهمالتيوالمحبةالعالقةإلدراكألوالده

وفكـرروحـيوحماعروحيبصرولكنهاالجسديالعينيبالبصرتختصالوالبصيرة161يو

اللهمعرفةبنورالمستنرالذهنعيونهيالجديدلإلنسمانالعلياالحواسهيروحي

ةالكاهالكاةبصر

القديسينفيميراثهمجدغنىهوومادعوتهرجاكلهومالتعلمواأذهانكمعيونمستنيرة

91وا18أفقوتهشدعملحسبالمؤمنيننحننحوناالفاتقةرتهقطهعظمةهيوما
بهايؤتىالـتىالنعمعلـىبالتمـامكـمءرجافألقواصاحينهيكغفيأحقاغمنطقواالذلخه
131بط1المسيحيسوعاستعالنعندإليكـم

االستعالنإلدراكالمفتوحالروحـىالذهناتساعمنتهىأعطىهنا



702الخاممىاألصحاحالرسالةرح

كاالهأل78عاكاثتهالعلالحغلنعرف

إراكإلاللهعلىالمفتوحالروحـىالوعـيهـيالحـقإدراكوظيفشهاارقيالبصإرةأنهناواضح

هـيوهذدالمقصودهوهنـاللهابمة7لمههـألألةالحقبكلمةألنااللههوواطقالحق
المسـيحويسرخة7لمألةألهطع7ههـ7ألةوحدكالحقيقياإللهأنـايعرقولهأناألبديةالحياة
713يوأرسلتهالذي

التارخيابنهبظهورلنـاوهتتالتىلالهوتالتىالمدركاتأعلىإلدراكفعالهيةالبصكلهنا

أرسلهالذيالمسيحويسوعوحدهالحقيقياإللهفيهفأدركناواالستعالني

3أكاسلمالصالشبملب7لحهـلالهفباطقفيونحن

نحـنتساوىالحقفينحنوكلمة713يوفيمشروحوهذااللههوالحقأيضاهنا
احداأيضـاهـمليكونوافيـكواناثأاالبأيهاأنتأنككماواحداالجميعاليكوناللهفي
7112يوفينا

المسيحيسوعابنهفيالحقفيونحن

فيتءجاكماالوحدةوتكمللتكونبالحقباللهاتحادنايشمأنيمكنبهاالتىالطريقةوهى
3ايو1المسيحيسوعابنهومعاآلبمعفهينحنشركتناوأثاالرسالةءبد

اليـومفيأقيمـهأناشأرسـلنيالذياالتيجتذبهلمإدإأليقبلأنأحـديفـدرال
644يوضر9ا1

416يوبيإالاآلبإلىيأتيأحدليسوالحياةوالحقالطريقهوأنا

الحقاإللههوهدا

فهـووحدهللمسيحإشسارةهذاتكـونأنااللغويالتركيبعلىوالعسرالصعبمنهنا

المسيحيسوعواالبنالحقاللههوالحقيقةفيهناإليهفالمشاراللهبهالمئصفالحقمعهيأخذتعميم
الكليةالمعرفةيكملالـذيهووحدهفاللهالوحيدالواحدالحقاإللههوهذاجميعاأرسلهالذي

واالبناآلببهافعرفناالمسيعيسوعبواسطةلناوهتتالتيالروحيةللبصرةالتي

3لحلقهالثتكهاألبديةةواب

أعطىكذلكذاتهفيحياةلهاالتاتكماألنهاللهإلىتشيروأيضاالمسيعيسوعهوهذا
المنبعهويوحناقكتاباتفياللهألن562يوذاتهفيحياةلطتكونأنأيضااالبن
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ابنهفيلإلنسانوهبهاالتىالروحيةوالحياةاألبديةللحياةالحقيقي

يدخلحتىبهليعرفناالمسيحيسـوعءجـاوالذيؤيدنـامنهالذيوحدهالحقيقيهوذالله
امعهالشركةحيأةبهالمؤمنون

جمينااألضنايممنآئفشكغاخقطوااألؤآلذآيقا512

المغشوشةالمعرفةيقصدبلوالمنجرةوالمطروقةالمسبوكةالقديمالعهدأصنامهيليستاألصنام

الحقيقـىاإللهالستعلناقـديسـوعالمسيحفياآلنألننـاالشيطانمنوهياللهمنأنهاتعلنالتى
وئدركالحـقلنعرفبصـيرةليعطيناأرسلهالذيالمحبوبالوحيداالبـنالمسيحويسوعوحده

منكثرةاتءادعاظهرتالحـقهذاوبحواراآلبعندمناالبنبهاأتىالتىاإللهيةالمستعلنات

كاذبةمبسثطةوعباداتالشيطانمنوهىاللهمنكأنهامصطنعةبهاذيبعنكذبةمعلمين

اكلكـثروماأصنامئهاهاكاذبةمصنعةعقائدمقابلهاويضعالحقةالمسيحيةبالعقيدةيختموهكذا
يبقـىولكنلمالعاألباطيلواالستعبادالعبوديةأوالعبادةأوالمعرفةجهةمنءسوالمالعافىاألصنأم

واليتغـئيرالالذيهوالحقواللهوتفنىوتبيدتتغيرالباطلةالعباداتفكلساحقةقوةاإللهيالحق
األبدالمايفنى

الساكساألحديومالرسالةانمهحت

1002سنةأيريلأولورالكبالصوممن

المسكينمتىاألب



ودلفها





الكتابالشخصياتءبأمماهرس

731المحبةيصفالرمولىيوسأثنام

اث1يضعفهيفتخربارثوسىإلىرلىاألرصالتهكتبحمنافاأنذكر
بولىعنهايتكلـمالتيهييوحناعنهايتكئمالتيالمحبة73
061لالرسغسطينوصآ

بوليكاربوس04ر73سالةالرشرح
9يوحناالقديسسمعطيرنااسقف77المعرئيكلعنىفحالثشرح
ألالهرطرقيكرفتوسيرحاقفصةذكر161اغحينوسىللقديافتباس

21سالةبالراصتثـهدأنطاكيةأدمفغناطيوص

93الرصالةشاثتبس1ينالدوجـيعنشهادته

بوليكرأت31صالةالرإلىرجـع
هـ8أفسىسقفاموريجانوأ

ترتليانألالرصالةعلىىلوليبهبةكلمةاطلقتنأرل

31الرسالةآثارشكناباللهفيتوجد3األرالالرسولحناقةرصالمنافمبمى
ديوتريفسالحرينيئوص
01ووحناقهمئارشالدمنهـ8ليرناأصقف

ديونيسيومىهـ8فلورينسالىخطاباتارسل

هـ8األسكندريةأسقف01الهرطرفيتوسركحناسفقصةذكر
41الرسالةعرف21األرلىحماسرسالةارمنكتاباتتوجديى

السيحفد23الدوشبتيينافكارشرح
89و79و3949الميحضد3األرالرلالرورحنافرسالةمنإقتبـى

351و351المسيحكحدررح79كرنتوسنعاليمأرححح
351المسـيحضدبررحيعملودالذفىمنخوفالحرابولشىآسقفبابياس

51حناسالقديىسمح
غايس3و31الرسالةشاخبـى

هـ8ررمانيكاهنيارثومى
هرطوقياللنتينوس73حاألولىرسالتهإليهأرسلحناسفأنئعتقد

21األولييرحنالرسالةناراكتابانهفيتوجدالردولبولس
للوريقعيى773أنمسىفيخدم
9سينيئوسامنخطاباتتلقى74المسيحسرعئمنا
ليكلر05اطسدالعتيقثقلمنيشتكي
هـ8ررمااسقف87معرفتهأصالىهياللهمعالمتركةانصرح

المبشرليثبس011األزليةمصـدرليرىاألزليةتوىممالىقفعهـ
8هرابوليـىفيبنالهفبرركانت411

قايين111العتيقاالنسانمعالمتحذدةالنفـىعراكيصف

931ر821أخاهقتل521كلهوسالناتجمعألمحبةمجعل



5المسيحبظهورظهرتالمخميةالحكمةكنوزكل03قايينيةهيميهالذينراألسرارلمالعاييعة
79ر69المسيحهويسوعأدطينكرذيهوالكنابفتلخكرةقبولإلىقادتهالتيهيالقلييةقايينبغضة

401ر301الثانيالمسيحءومجىآوالدالله331هيأ
311مئلهسنكونالمميحأظهرضىكاسيودوووص

711خطايانالرفعالمـيحأخلهرلقد73الثالتيوحناقلرسانلقديمةترجمةله
811021ئخطىألالمسيحفييثبـاتن04اللرصالةمندسكلرححـمتى
521االخوذمحبةمىالمسيحوححيةاإلسكندريكليمندم

المسيحيـوعإبنهباصصـمنؤمـنأدمياللهرصيـه31ورحناىللقدلفقطالتينريعرفكان
7331641بارثوسىإلىاألرلمارسالتهكنبحناءفافذص
الءجـاقدالمحـيحيسونبأنيعترفالذيالـررح93الرصالةمناقتبس

051251اللهمنهوالجسدالرصالةضرح
عبةوفيهرمعهخرجاآلبحضنمنحرجلماالمشـحالرومانيدس
951االت63سالةالرمنانتبى

فيرهوفيهيتبتفالتهاللهابنمويسوعاناعترفشنجمرشوم
861للة81المسيحيهارالمبادهرطقتهيينالحوفيقخطر
أدثهمـنزيئفقدالمسيحهويسوعأنيؤمنقنكل01الحرسيتيينشيعةمنكانا
7908138يحالمخححدأفكر

681لمالعايغلباللهالنمويسوعأنيؤمنالذي89مريمءالعذرامنلودملىالمسيحانأنكر
091ريسوعالمسيح

يروكلوس01بهالصحيحاألبماناطيوسإكضرح
هـ8مونتانوساتباعمنهرطوقي64شسيكلنيالبدايمجتلالمسيع
هابيل74الحبةمرندرلبولىحعلناق

931هاييليديعلىبرلقيةلمللعابغيلقد84االنسانمنجدااقزبالزماثحيزدخللما

اإللمجيليحناسادأناالنـانايستطبعحتىاألسنىالمجدمنذأتهيخلي
8أفسسفيخره94المفتوحةبالعين

هـ8المسيححسدرعلى656لكآالمسيحصعالشركة
01وسكرمعفصته26فورمياللهطبيعةأنالنااكدالمحيحءمجي

11التقليدالحيمصدرئعتبرإنححبالخمئـبهعلىحسدهقياالفساناخطابالماحمل
نيلحظةآخرحتـىالرصـوليالمسيحيالتقليدحفظ46اللهفورعة

32حيالله56خطايانامنيطفرتاالمسيحيسوعدم
73بولسبعدقسىاففيخدم76اللهوجهيطلبونللذكأححةهياعماألعمل
75المـيحشمركةعلىحاز86للسيادةقرذالخطةئعطيالمسيحكالمرفض

شـهادةعـنئعلممـنبلطانرسمالتهيوحمـاكنب17الجديدةالخليقةرأسالمسيح
85ليةرص37خطبةبالالذيالوجبدهو

211اللهأرالداالنكوفنايتباهىحناسق77ر67االبعندللمسيحيينالشفـغهوالبارحالم
ابيوبرسس87لمالعاكافطاياكفارةالمسيح
هـ8الكنيسةتاريخمؤلف28ر18هـه3سعيدحياةمعنافىالمسيحفالثبات
الشهيديويشين38النورإالالطمةمناالنتقالهوالمسيحعمل
31األرلىيوحمـارصـالةمنآثاركتاباتهلـاتوحـد48آخاهمجبالمـيحيحبتن



والبالداألمأكنءبألمطهرس

01ألهلهارسالةإغاطيرسارصلآصيا

ثريجية7آسيافنصلية

7اليهودمنجالهبهاكان48الصغرىياآصفيالرسلتعليم
8عليكوسواديبهايرجد31الصغرفآسيامقاطعاتالصعروفةالرصالةكانت

للسطينالصغرىآيايهمحدودةجماعةبتخاطالرحالةنت

48الصغرىآسياقيخلسلىمهتصسيحيون03

ليلأفسس

21املهاإلىرصالةيوليكاربوسكتب7الجديدالعهدزمنفيبرجامومإلىضمت
ترة8مناكيوحناىالقديفر

8اتيوحنافيقبرالقديسأل3ألهلعارسالةإغناطيوسقكتب

للسطينقيصرية73يوحناوقالرصرلبولىفيهاقخدم
8الصغرفآجاإلىذمبرامنهامسيحيونءأعضاأنطكية

كولومي8الـريايةالكنيسةتأيـى

8يهاصادتطوقيةهرتعالـيم7مومجطبر
ليكوسليااتر

8فريحيةالوادي01ألملهارسالةإغناطيوسآرسلمدينة

ميلش7تركيا

7أفـىكنشةرلثيوخلهمالرصولبولىخطابروما
هيرابوليس21الجديدالعهدقاتمةبهارحدت

8ئرالميكسبتاتقربهاالصغرىياآمليمدينةناحم
9أصقفهابابيلىكان09عليهاأسقفبوليكاربوسكان



الموضوعيلفهرلمى
751و551الحقررهوالقلىالرر

391الخاهوالررحصرحناجيلإن

502الحقلصعرفبصـيرةوأعطافـاءجاقداللهابن42ووحناإلنجيلالريالةعالقة

53703الرصالةعلىنجيلاأسبقية

األرفيةالحوام25يوحناكلهإنجيلضتاحهىالحياةوكلمة
94بهاالمـيحرؤيةاليمكن75حناسإنجيلمعانيهافيبكلالـركةتغيب

اآلبديةاطياةءالبد
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