
�ول�ى ر	س�ال�ة� ي�وح�نا \لرس�ول	 \ل
�ول� ا�ل�ص�ح�اح� \ل

�اه�1 ��ذ	ي ر�أ�ي�ن���م	ع�ن�اه�، \ل��ذ	ي س�� ا�لذ	ي ك�ان� م	ن� \ل�ب�د�ء	، \ل
�ة	��ة	 ك�ل	م���ن� ج	ه���د	ين�ا، م	��ت�ه� أ�ي�� ب	ع�ي�ون	ن�ا، \لذ	ي ش�اه�د�ن�اه�، و�ل�م�س�

�م�2\ل�ح�ي�اة	. ��ه�د� و�ن�خ�ب	ر�ك�� ف�إ	ن \ل�ح�ي�اة� أ�ظ�ه	ر�ت�، و�ق�د� ر�أ�ي�ن�ا و�ن�ش�
�ا. ��ر�ت� ل�ن���ب�د	ية	 \لت	ي ك�ان�ت� ع	ن�د� \لب	 و�أ�ظ�ه	 �ذ	ي3ب	ال�ح�ي�اة	 \ل� ال

Gك�ة	ر���ا ش�� ر�أ�ي�ن�اه� و�س�م	ع�ن�اه� ن�خ�ب	ر�ك�م� ب	ه	، ل	ك�ي� ي�ك�ون� ل�ك�م� أ�ي�ض
�وع���ه	 ي�س���ع� \ب�ن	��ع� \لب	 و�م���ي� م�� م�ع�ن�ا. و�أ�ما ش�ر	ك�ت�ن�ا ن�ح�ن� ف�ه	

O.4\ل�م�س	يح	.  �ام	ل��م� ك���ون� ف�ر�ح�ك���ي� ي�ك�� و�ن�ك�ت�ب� إ	ل�ي�ك�م� ه�ذ�ا ل	ك�
�ه�5��ه	: إ	ن \لل� و�ه�ذ�ا ه�و� \ل�خ�ب�ر� \لذ	ي س�م	ع�ن�اه� م	ن�ه� و�ن�خ�ب	ر�ك�م� ب	

�ة�. ��ه�6ن�ورG و�ل�ي�س� ف	يه	 ظ�ل�م�ةG \ل�ب�ت��ر	ك�ةO م�ع���ا ش���ا إ	ن ل�ن�� إ	ن� ق�ل�ن�
 . و�ل�ك	ن� إ	ن�7و�س�ل�ك�ن�ا ف	ي \لظYل�م�ة	، ن�ك�ذ	ب� و�ل�س�ن�ا ن�ع�م�ل� \ل�ح�ق

�ع���ن�ا م�� س�ل�ك�ن�ا ف	ي \لنYور	 ك�م�ا ه�و� ف	ي \لنYور	، ف�ل�ن�ا ش�ر	ك�ةG ب�ع�ض	
�ة\.��ل_ خ�ط	ي��ن� ك���ا م	��ه	 ي�ط�ه_ر�ن�� ب�ع�ض\، و�د�م� ي�س�وع� \ل�م�س	يح	 \ب�ن	

8Yق���س� \ل�ح���ن�ا و�ل�ي���لY أ�ن�ف�س���ةG ن�ض	� إ	ن� ق�ل�ن�ا إ	نه� ل�ي�س� ل�ن��ا خ�ط	ي
�ر�9ف	ين�ا. ��ى ي�غ�ف	��اد	لG، ح�ت� إ	ن	 \ع�ت�ر�ف�ن�ا ب	خ�ط�اي�ان�ا ف�ه�و� أ�م	ينG و�ع�



 إ	ن� ق�ل�ن�ا إ	نن�ا ل�م� ن�خ�ط	ئ�10ل�ن�ا خ�ط�اي�ان�ا و�ي�ط�ه_ر�ن�ا م	ن� ك�ل_ إ	ث�م\. 
ن�ج�ع�ل�ه� ك�اذ	با، و�ك�ل	م�ت�ه� ل�ي�س�ت� ف	ين�ا. 



ا�ل�ص�ح�اح� \لثان	ي
� ت�خ�ط	ئ�وا. و�إ	ن�1  �ي� ل��ذ�ا ل	ك���م� ه���ب� إ	ل�ي�ك���د	ي، أ�ك�ت�  ي�ا أ�و�ل

.Yار��ف	يعG ع	ن��د� \لب	، ي�س��وع� \ل�م�س	�يح� \ل�ب�� أ�خ�ط��أ� أ�ح��دG ف�ل�ن��ا ش�
�ا2��ل� ل	خ�ط�اي���ط�، ب�� و�ه�و� ك�فار�ةG ل	خ�ط�اي�ان�ا. ل�ي�س� ل	خ�ط�اي�ان�ا ف�ق�

�ا3ك�ل_ \ل�ع�ال�م	 أ�ي�ضا. � و�ب	ه�ذ�ا ن�ع�ر	ف� أ�نن�ا ق�د� ع�ر�ف�ن�اه�: إ	ن� ح�ف	ظ�ن�
�و�4و�ص�اي�اه�. �� ي�ح�ف�ظ� و�ص�اي�اه�، ف�ه�  م�ن� ق�ال� ق�د� ع�ر�ف�ت�ه� و�ه�و� ل

 و�أ�ما م�ن� ح�ف	ظ� ك�ل	م�ت�ه�، ف�ح�قuا ف	ي5ك�اذ	بG و�ل�ي�س� \ل�ح�قY ف	يه	. 
�ال�6ه�ذ�ا ق�د� ت�ك�مل�ت� م�ح�بة� \لله	. ب	ه�ذ�ا ن�ع�ر	ف� أ�نن�ا ف	يه	: ��ن� ق�� م�

�و���ل�ك� ه���ذ�ا ي�س���ل�ك� ذ�اك� ه�ك�� إ	نه� ث�اب	تG ف	يه	، ي�ن�ب�غ	ي أ�نه� ك�م�ا س�
�ل�7أ�ي�ضا. ��د�ةO، ب���يةO ج�د	ي� أ�يYه�ا \ل	خ�و�ة�، ل�س�ت� أ�ك�ت�ب� إ	ل�ي�ك�م� و�ص	

 و�ص	يةO ق�د	يم�ةO ك�ان�ت� ع	ن�د�ك�م� م	ن� \ل�ب�د�ء	. \ل�و�ص	ية� \ل�ق�د	يم�ة� ه	ي�
�د�ة8O\ل�ك�ل	م�ة� \لت	ي س�م	ع�ت�م�وه�ا م	ن� \ل�ب�د�ء	. ��يةO ج�د	ي��ا و�ص	� أ�ي�ض

 أ�ك�ت�ب� إ	ل�ي�ك�م�، م�ا ه�و� ح�قy ف	يه	 و�ف	يك�م�، أ�ن \لظYل�م�ة� ق�د� م�ض�ت�،
 م�ن� ق�ال� إ	نه� ف	ي \لنYور	 و�ه�و�9و�النYور� \ل�ح�ق	يق	ي \لن� ي�ض	يء�. 

 م�ن� ي�ح	بY أ�خ�اه�10ي�ب�غ	ض� أ�خ�اه�، ف�ه�و� إ	ل�ى \لن� ف	ي \لظYل�م�ة	. 
 .Gع�ث�ر�ة 	يه	و�ل�ي�س� ف 	ورYي \لن	اه�11ي�ث�ب�ت� ف�� و�أ�ما م�ن� ي�ب�غ	ض� أ�خ�

�ن���م� أ�ي��� ي�ع�ل� �ل�ك�، و�ل��ة	 ي�س���ي \لظYل�م���ة	، و�ف	��ي \لظYل�م���و� ف	� ف�ه�
�ه	. ��ت� ع�ي�ن�ي���ة� أ�ع�م���ي، ل�ن \لظYل�م���ا12ي�م�ض	��م� أ�يYه���ب� إ	ل�ي�ك�� أ�ك�ت�

�م	ه	.��ل	 \س���ن� أ�ج���ا م	��م� \ل�خ�ط�اي���ر�ت� ل�ك���د� غ�ف	��ه� ق���ن �د� ل �و�ل  \ل



�نك�م� ق�د� ع�ر�ف�ت�م� \لذ	ي م	ن� \ل�ب�د�ء	.13  أ�ك�ت�ب� إ	ل�ي�ك�م� أ�يYه�ا \لب�اء� ل
�نك��م� ق��د� غ�ل�ب�ت��م� \لش_�ر_ير�. أ�ك�ت��ب�  أ�ك�ت�ب� إ	ل�ي�ك�م� أ�يYه�ا \ل�ح�د�اث� ل

�م� \لب�. ��د� ع�ر�ف�ت���نك�م� ق� �د� ل �و�ل �م�14إ	ل�ي�ك�م� أ�يYه�ا \ل��ت� إ	ل�ي�ك�� ك�ت�ب�
�م���ت� إ	ل�ي�ك���د�ء	. ك�ت�ب���ن� \ل�ب���نك�م� ق�د� ع�ر�ف�ت�م� \لذ	ي م	  أ�يYه�ا \لب�اء� ل
�د���م�، و�ق���ةG ف	يك���ه	 ث�اب	ت���نك�م� أ�ق�و	ي�اء�، و�ك�ل	م�ة� \لل  أ�يYه�ا \ل�ح�د�اث� ل

�ي15غ�ل�ب�ت�م� \لش_ر_ير�. ��ي ف	��ي�اء� \لت	�� \ل�ش� �ال�م� و�ل��وا \ل�ع��Yب	ت�ح �  ل
�ة� \لب	.��ه	 م�ح�ب��ت� ف	ي��ال�م� ف�ل�ي�س���دG \ل�ع���ب أ�ح���ال�م	. إ	ن� أ�ح�� \ل�ع�

�ون	،16� ل�ن ك�ل م�ا ف	ي \ل�ع�ال�م	 ش�ه�و�ة� \ل�ج�س�د	، و�ش�ه�و�ة� \ل�ع�ي�
�ال�م	.��ن� \ل�ع���ل� م	��ن� \لب	 ب���س� م	��ة	، ل�ي���م� \ل�م�ع	يش��Yو�ت�ع�ظ 

�ه	17��يئ�ة� \لل� و�ال�ع�ال�م� ي�م�ض	ي و�ش�ه�و�ت�ه�، و�أ�ما \لذ	ي ي�ص�ن�ع� م�ش	
�ب�د	.  �د� ه	ي� \لساع�ة� \ل�خ	ير�ة�. و�ك�م�ا18ف�ي�ث�ب�ت� إ	ل�ى \ل �و�ل  أ�يYه�ا \ل

Gد�اد���ار� \لن� أ�ض���د� ص���أ�ت	ي، ق���يح	 ي���د \ل�م�س	��م	ع�ت�م� أ�ن ض	� س�
 م	نا19ل	ل�م�س	يح	 ك�ث	ير�ون�. م	ن� ه�ن�ا ن�ع�ل�م� أ�نه�ا \لساع�ة� \ل�خ	ير�ة�. 

�ا ل�ب�ق��وا�م� ل��و� ك��ان�وا م	ن��نه� �ا، ل خ�ر�ج�وا، ل�ك	نه�م� ل�م� ي�ك�ون��وا م	ن
�م�20م�ع�ن�ا. ل�ك	ن� ل	ي�ظ�ه�ر�وا أ�نه�م� ل�ي�س�وا ج�م	يع�ه�م� م	نا. � و�أ�ما أ�ن�ت�

�ي�ء\. ��ل ش���ون� ك���دYوس	 و�ت�ع�ل�م���م�21ف�ل�ك�م� م�س�ح�ةG م	ن� \ل�ق�� ل�
�م���نك� �ل� ل��ق، ب���ون� \ل�ح���ت�م� ت�ع�ل�م���م� ل�س���نك� �م� ل��ب� إ	ل�ي�ك�� أ�ك�ت�

�ق_. ��ن� \ل�ح���س� م	��ذ	ب\ ل�ي���ل ك���ون�ه�، و�أ�ن ك���و�22ت�ع�ل�م���ن� ه�� م�
�و���ذ�ا ه���يح�؟ ه���و� \ل�م�س	� \لذ	ي ي�ن�ك	ر� أ�ن ي�س�وع� ه�  \ل�ك�ذاب�، إ	ل

�ن�. ��ر� \لب� و�ال	ب���ذ	ي ي�ن�ك	��ر�23ض	دY \ل�م�س	يح	، \ل��ن� ي�ن�ك	��لY م�� ك�



�ه� \لب���ال	ب�ن	 ف�ل���ر	ف� ب	��ن� ي�ع�ت���ا، و�م�� \ل	ب�ن� ل�ي�س� ل�ه� \لب� أ�ي�ض
�ت� إ	ذا24أ�ي�ضا. ��د�ء	 ف�ل�ي�ث�ب���ن� \ل�ب���م	ع�ت�م�وه� م	��ا س���م� ف�م���ا أ�ن�ت�� أ�م

�ا��أ�ن�ت�م� أ�ي�ض� ف	يك�م�. إ	ن� ث�ب�ت� ف	يك�م� م�ا س�م	ع�ت�م�وه� م	ن� \ل�ب�د�ء	، ف�
�ي \لب	. ��ن	 و�ف	��ذ	ي25ت�ث�ب�ت�ون� ف	ي \ل	ب���د� \ل��و� \ل�و�ع���ذ�ا ه�� و�ه�

�ة�. ��ب�د	ي �اة� \ل��ه	: \ل�ح�ي���ن	26و�ع�د�ن�ا ه�و� ب	��ذ�ا ع���م� ه���ت� إ	ل�ي�ك�� ك�ت�ب�
�ذ�ت�م�وه�ا27\لذ	ين� ي�ض	لYون�ك�م�. ��ي أ�خ���ح�ة� \لت	� و�أ�ما أ�ن�ت�م� ف�ال�م�س�

�ل���دG، ب���م� أ�ح��� ح�اج�ة� ب	ك�م� إ	ل�ى أ�ن� ي�ع�ل_م�ك�  م	ن�ه� ث�اب	ت�ةG ف	يك�م�، و�ل
�ي���ي�ء\، و�ه	��ل_ ش���ن� ك�� ك�م�ا ت�ع�ل_م�ك�م� ه�ذ	ه	 \ل�م�س�ح�ة� ع�ي�ن�ه�ا ع�

�ه	. ��ون� ف	ي��ا28ح�قy و�ل�ي�س�ت� ك�ذ	با. ك�م�ا ع�لم�ت�ك�م� ت�ث�ب�ت�� و�الن� أ�يYه�
� ن�خ�ج�ل� �د�، \ث�ب�ت�وا ف	يه	، ح�تى إ	ذ�ا أ�ظ�ه	ر� ي�ك�ون� ل�ن�ا ث	ق�ةG، و�ل �و�ل  \ل

�ل29م	ن�ه� ف	ي م�ج	يئ	ه	. ��اع�ل�م�وا أ�ن ك�� إ	ن� ع�ل	م�ت�م� أ�نه� ب�ارy ه�و�، ف�
م�ن� ي�ص�ن�ع� \ل�ب	ر م�و�ل�ودG م	ن�ه�.



ا�ل�ص�ح�اح� \لثال	ث�
�د� \لله	!1   أ�ن�ظ�ر�وا أ�ية� م�ح�بة\ أ�ع�ط�ان�ا \لب� ح�تى ن�د�ع�ى أ�و�ل

�ه�. �� ي�ع�ر	ف� �ه� ل��ن �ال�م�، ل��ا \ل�ع��� ي�ع�ر	ف�ن� �ذ�ا ل��ل	 ه���ن� أ�ج���ا2م	� أ�يYه�
�د� \لله	، و�ل�م� ي�ظ�ه�ر� ب�ع�د� م�اذ�ا س�ن�ك�ون�.  \ل�ح	باء�، \لن� ن�ح�ن� أ�و�ل
�و�.��ا ه���نن�ا س�ن�ر�اه� ك�م�  و�ل�ك	ن� ن�ع�ل�م� أ�نه� إ	ذ�ا أ�ظ�ه	ر� ن�ك�ون� م	ث�ل�ه�، ل

�و�3��ا ه���ه� ك�م���ر� ن�ف�س���ه	، ي�ط�ه_��اء� ب	��ذ�ا \لرج�� و�ك�لY م�ن� ع	ن�د�ه� ه�
 .Gر	اه���ا.4ط���د_ي� أ�ي�ض��ل� \لتع���ة� ي�ف�ع���ل� \ل�خ�ط	ي��ن� ي�ف�ع���لY م�� ك�

�د_ي. ��ي� \لتع���ة� ه	��ي�5و�ال�خ�ط	ي��ر� ل	ك���ون� أ�ن ذ�اك� أ�ظ�ه	� و�ت�ع�ل�م�
 .Gة���6ي�ر�ف�ع� خ�ط�اي�ان�ا، و�ل�ي�س� ف	يه	 خ�ط	ي �ه	 ل��ت� ف	ي��ن� ي�ث�ب���لY م�� ك�

� ع�ر�ف�ه�.  �د�،7ي�خ�ط	ئ�. ك�لY م�ن� ي�خ�ط	ئ� ل�م� ي�ب�ص	ر�ه� و�ل �و�ل  أ�يYه�ا \ل
.yار���ا أ�ن ذ�اك� ب���ارy، ك�م���و� ب��� ي�ض	لك�م� أ�ح�دG. م�ن� ي�ف�ع�ل� \ل�ب	ر ف�ه�  ل

�د�ء	8� م�ن� ي�ف�ع�ل� \ل�خ�ط	ية� ف�ه�و� م	ن� إ	ب�ل	يس�، ل�ن إ	ب�ل	يس� م	ن� \ل�ب�
�ال���ض� أ�ع�م���ه	 ل	ك��ي� ي�ن�ق���ن� \لل��ر� \ب���ذ�ا أ�ظ�ه	� ي�خ�ط	ئ�. ل�ج�ل	 ه�

�ةO، ل�ن9إ	ب�ل	يس�. ��ل� خ�ط	ي�� ي�ف�ع�  ك�لY م�ن� ه�و� م�و�ل�ودG م	ن� \لله	 ل
�ن���ودG م	��ه� م�و�ل���ن �ئ� ل��ت�ط	يع� أ�ن� ي�خ�ط	�� ي�س�  ز�ر�ع�ه� ي�ث�ب�ت� ف	يه	، و�ل

�10\لله	.  �ن� ل��د� إ	ب�ل	يس�. ك�لY م� �د� \لله	 ظ�اه	ر�ون� و�أ�و�ل  ب	ه�ذ�ا أ�و�ل
�اه�. �� ي�ح	بY أ�خ�  ل�ن11ي�ف�ع�ل� \ل�ب	ر ف�ل�ي�س� م	ن� \لله	، و�ك�ذ�ا م�ن� ل

�ن�ا� ه�ذ�ا ه�و� \ل�خ�ب�ر� \لذ	ي س�م	ع�ت�م�وه� م	ن� \ل�ب�د�ء	: أ�ن� ي�ح	ب ب�ع�ض�
 ل�ي�س� ك�م�ا ك�ان� ق�اي	ين� م	�ن� \لش_�ر_ير	 و�ذ�ب��ح� أ�خ��اه�.12ب�ع�ضا - 

�ه	��ال� أ�خ	ي��ر_ير�ةO، و�أ�ع�م���ان�ت� ش	��ال�ه� ك���ه�؟ ل�ن أ�ع�م�� و�ل	م�اذ�ا ذ�ب�ح�



 .Gة�ك�م�.13ب�ار��ال�م� ي�ب�غ	ض���ان� \ل�ع���و�ت	ي إ	ن� ك���ا إ	خ��� ت�ت�ع�جب�وا ي�  ل
�نن��ا14 �و�ت	 إ	ل��ى \ل�ح�ي��اة	 ل��ن� \ل�م�� ن�ح�ن� ن�ع�ل�م� أ�نن�ا ق�د	 \ن�ت�ق�ل�ن�ا م	

�و�ت	. ��ي \ل�م���ق� ف	�� ي�ح	ب أ�خ�اه� ي�ب� �ل15Yن�ح	بY \ل	خ�و�ة�. م�ن� ل� ك�
�ل��ون� أ�ن ك���م� ت�ع�ل�م�� م�ن� ي�ب�غ	ض� أ�خ�اه� ف�ه�و� ق�ات	ل� ن�ف�س\، و�أ�ن�ت�

 ب	ه�ذ�ا ق�د� ع�ر�ف�ن�ا16ق�ات	ل	 ن�ف�س\ ل�ي�س� ل�ه� ح�ي�اةG أ�ب�د	يةG ث�اب	ت�ةG ف	يه	. 
�ا أ�ن���ي ل�ن���ن� ي�ن�ب�غ	��ا، ف�ن�ح���ج�ل	ن�  \ل�م�ح�بة�: أ�ن ذ�اك� و�ض�ع� ن�ف�س�ه� ل

�ة�17ن�ض�ع� ن�ف�وس�ن�ا ل�ج�ل	 \ل	خ�و�ة	. ��ه� م�ع	يش���ان� ل���ن� ك�� و�أ�ما م�
�ف���ه�، ف�ك�ي�� \ل�ع�ال�م	، و�ن�ظ�ر� أ�خ�اه� م�ح�ت�اجا، و�أ�غ�ل�ق� أ�ح�ش�اء�ه� ع�ن�

�ه	؟ ��ه	 ف	ي��18ت�ث�ب�ت� م�ح�بة� \لل �م	 و�ل �ال�ك�ل��ب ب	�� ن�ح	 �د	ي، ل �ا أ�و�ل� ي�
�ق_! ��ل	 و�ال�ح���ل� ب	ال�ع�م���ن�19ب	الل_س�ان	، ب���ا م	��ر	ف� أ�نن���ذ�ا ن�ع�� و�ب	ه�

�الله�20\ل�ح�ق_ و�ن�س�ك_ن� ق�ل�وب�ن�ا ق�دام�ه�. ��م�ت�ن�ا ق�ل�وب�ن�ا ف� �نه� إ	ن� ل  ل
 أ�يYه�ا \ل�ح	باء�، إ	ن� ل�م�21أ�ع�ظ�م� م	ن� ق�ل�وب	ن�ا، و�ي�ع�ل�م� ك�ل ش�ي�ء\. 
�ه	. ��و	 \لل��ال�22ت�ل�م�ن�ا ق�ل�وب�ن�ا ف�ل�ن�ا ث	ق�ةG م	ن� ن�ح���أ�ل�ن�ا ن�ن���ا س�� و�م�ه�م�

�نن�ا ن�ح�ف�ظ� و�ص�اي�اه�، و�ن�ع�م�ل� \ل�ع�م�ال� \ل�م�ر�ض	ية� أ�م�ام�ه�.  م	ن�ه�، ل
 و�ه�ذ	ه	 ه	ي� و�ص	يت�ه�: أ�ن� ن�ؤ�م	ن� ب	اس�م	 \ب�ن	ه	 ي�س�وع� \ل�م�س	يح	،23

 .Oة�ي��ا و�ص	��ا أ�ع�ط�ان���ظ�24و�ن�ح	ب ب�ع�ض�ن�ا ب�ع�ضا ك�م���ن� ي�ح�ف�� و�م�
 و�ص�اي�اه� ي�ث�ب�ت� ف	يه	 و�ه�و� ف	يه	. و�ب	ه�ذ�ا ن�ع�ر	ف� أ�نه� ي�ث�ب�ت� ف	ين�ا: م	ن�

\لرYوح	 \لذ	ي أ�ع�ط�ان�ا.



ا�ل�ص�ح�اح� \لراب	ع�
�وا1 ��ل	 \م�ت�ح	ن���ل ر�وح\، ب���د_ق�وا ك��� ت�ص� �اء�، ل��ا \ل�ح	ب� أ�يYه�

�د���ن� ق���ةO ك�ث	ير	ي��اء� ك�ذ�ب���ه	؟ ل�ن أ�ن�ب	ي���ر�و�اح�: ه�ل� ه	ي� م	ن� \لل  \ل
�ال�م	. ��ى \ل�ع���لY ر�وح\2خ�ر�ج�وا إ	ل���ه	: ك���ون� ر�وح� \لل��ذ�ا ت�ع�ر	ف�� ب	ه�

�ن���و� م	��د	 ف�ه�� ي�ع�ت�ر	ف� ب	ي�س�وع� \ل�م�س	يح	 أ�نه� ق�د� ج�اء� ف	ي \ل�ج�س�
� ي�ع�ت�ر	ف� ب	ي�س�وع� \ل�م�س	يح	 أ�نه� ق�د� ج�اء� ف	ي3\لله	،   و�ك�لY ر�وح\ ل

�ذ	ي��يح	 \ل� \ل�ج�س�د	 ف�ل�ي�س� م	ن� \لله	. و�ه�ذ�ا ه�و� ر�وح� ض	د_ \ل�م�س	
�ال�م	. ��ه	4س�م	ع�ت�م� أ�نه� ي�أ�ت	ي، و�الن� ه�و� ف	ي \ل�ع���ن� \لل��م� م	� أ�ن�ت�

�ن���م� م	��م� أ�ع�ظ���ذ	ي ف	يك���وه�م� ل�ن \ل��د�، و�ق�د� غ�ل�ب�ت�م� �و�ل  أ�يYه�ا \ل
�ال�م	. ��ي \ل�ع���ذ	ي ف	��ك�5\ل��ل	 ذ�ل	��ن� أ�ج���ال�م	. م	��ن� \ل�ع���م� م	� ه�

�ه	.6ي�ت�ك�لم�ون� م	ن� \ل�ع�ال�م	، و�ال�ع�ال�م� ي�س�م�ع� ل�ه�م�. � ن�ح�ن� م	ن� \لل
�م�ع��� ي�س� �ه	 ل��ن� \لل� ف�م�ن� ي�ع�ر	ف� \لله� ي�س�م�ع� ل�ن�ا، و�م�ن� ل�ي�س� م	

�ل	.  �ل��ق_ و�ر�وح� \لض��ر	ف� ر�وح� \ل�ح���ذ�ا ن�ع���ن� ه���ا. م	��ا7ل�ن�� أ�يYه�
�ه	،��ن� \لل��ي� م	��ة� ه	��ا، ل�ن \ل�م�ح�ب� \ل�ح	باء�، ل	ن�ح	ب ب�ع�ض�ن�ا ب�ع�ض

�ه�. ��ر	ف� \لل��ه	 و�ي�ع���ن� \لل��8و�ك�لY م�ن� ي�ح	بY ف�ق�د� و�ل	د� م	  و�م��ن� ل
 .Gة�ة�9ي�ح	بY ل�م� ي�ع�ر	ف	 \لله�، ل�ن \لله� م�ح�ب��ر�ت� م�ح�ب��ذ�ا أ�ظ�ه	� ب	ه�

�ي���ال�م	 ل	ك���ى \ل�ع�� \لله	 ف	ين�ا: أ�ن \لله� ق�د� أ�ر�س�ل� \ب�ن�ه� \ل�و�ح	يد� إ	ل�
�ا10ن�ح�ي�ا ب	ه	. ��ن� أ�ح�ب�ب�ن���ا ن�ح���س� أ�نن���ة�: ل�ي�� ف	ي ه�ذ�ا ه	ي� \ل�م�ح�ب

 أ�يYه�ا11\لله�، ب�ل� أ�نه� ه�و� أ�ح�بن�ا، و�أ�ر�س�ل� \ب�ن�ه� ك�فار�ةO ل	خ�ط�اي�ان�ا. 
�ا أ�ن���ا أ�ي�ض��ي ل�ن���ذ�ا، ي�ن�ب�غ	� \ل�ح	باء�، إ	ن� ك�ان� \لله� ق�د� أ�ح�بن�ا ه�ك�



�ب12ي�ح	ب ب�ع�ض�ن�ا ب�ع�ضا. ��طY. إ	ن� أ�ح���دG ق���ر�ه� أ�ح�� ا�لله� ل�م� ي�ن�ظ�
�ا.��ت� ف	ين���د� ت�ك�مل���ه� ق���ا، و�م�ح�بت���ت� ف	ين���الله� ي�ث�ب���ا ف�� ب�ع�ض�ن�ا ب�ع�ض

�ن�13��ا م	��د� أ�ع�ط�ان�� ب	ه�ذ�ا ن�ع�ر	ف� أ�نن�ا ن�ث�ب�ت� ف	يه	 و�ه�و� ف	ين�ا: أ�نه� ق�
 و�ن�ح�ن� ق�د� ن�ظ�ر�ن�ا و�ن�ش�ه�د� أ�ن \لب� ق�د� أ�ر�س�ل� \ل	ب�ن�14ر�وح	ه	. 

�ه	،15م�خ�ل_صا ل	ل�ع�ال�م	. ��ن� \لل��و� \ب���وع� ه���ر�ف� أ�ن ي�س���ن	 \ع�ت�� م�
�ه	. ��ي \لل��و� ف	��ه	 و�ه���ت� ف	ي��الله� ي�ث�ب���ا16ف���د� ع�ر�ف�ن���ن� ق�� و�ن�ح�

�ةG، و�م��ن� ي�ث�ب��ت� ف	�ي و�ص�دق�ن�ا \ل�م�ح�بة� \لت	ي ل	له	 ف	ين�ا. \�لله� م�ح�ب
�ه	. �� ف	ي��ة�17\ل�م�ح�بة	 ي�ث�ب�ت� ف	ي \لله	 و�ا���ت	 \ل�م�ح�ب��ذ�ا ت�ك�مل�� ب	ه�

�و� ف	�ي��ا ه���ه� ك�م���ن  ف	ين�ا: أ�ن� ي�ك�ون� ل�ن�ا ث	ق�ةG ف	ي ي�و�م	 \ل�د_ين	، ل
�ة	،18ه�ذ�ا \ل�ع�ال�م	 ه�ك��ذ�ا ن�ح��ن� أ�ي�ض�ا. �و�ف� ف	�ي \ل�م�ح�ب�� خ�  ل

�و�ف���ار	ج\ ل�ن \ل�خ���ى خ�� ب�ل	 \ل�م�ح�بة� \ل�ك�ام	ل�ة� ت�ط�ر�ح� \ل�خ�و�ف� إ	ل�
 ن�ح�ن�19ل�ه� ع�ذ�ابG. و�أ�ما م�ن� خ�اف� ف�ل�م� ي�ت�ك�مل� ف	ي \ل�م�ح�بة	. 

 .O �نه� ه�و� أ�ح�بن�ا أ�ول  إ	ن� ق�ال� أ�ح�دG: «إ	ن_ي أ�ح	بY \لله�»20ن�ح	بYه� ل
�ذ	ي��اه� \ل��بY أ�خ��� ي�ح	 �ن� ل��اذ	بG. ل�ن م���و� ك�� و�أ�ب�غ�ض� أ�خ�اه�، ف�ه�

�ر�ه�؟ ��ا21أ�ب�ص�ر�ه�، ك�ي�ف� ي�ق�د	ر� أ�ن� ي�ح	ب \لله� \لذ	ي ل�م� ي�ب�ص	� و�ل�ن�
ه�ذ	ه	 \ل�و�ص	ية� م	ن�ه�: أ�ن م�ن� ي�ح	بY \لله� ي�ح	بY أ�خ�اه� أ�ي�ضا.



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�خ�ام	س�
�ن�1 ��د� م	� ك�لY م�ن� ي�ؤ�م	ن� أ�ن ي�س�وع� ه�و� \ل�م�س	يح� ف�ق�د� و�ل	

�ا. ��ذ�ا2\لله	. و�ك�لY م�ن� ي�ح	بY \ل�و�ال	د� ي�ح	بY \ل�م�و�ل�ود� م	ن�ه� أ�ي�ض� ب	ه�
�د� \لله	: إ	ذ�ا أ�ح�ب�ب�ن�ا \لله� و�ح�ف	ظ�ن�ا و�ص�اي�اه�.  ن�ع�ر	ف� أ�نن�ا ن�ح	بY أ�و�ل

�اي�اه�3��اي�اه�. و�و�ص���ظ� و�ص�� ف�إ	ن ه�ذ	ه	 ه	ي� م�ح�بة� \لله	: أ�ن� ن�ح�ف�
 ،Oيل�ة	ال�م�.4ل�ي�س�ت� ث�ق��ه	 ي�غ�ل	�ب� \ل�ع���ن� \لل��ل م��ن� و�ل	�د� م	� ل�ن ك�

�ا. ��ال�م�: إ	يم�ان�ن���ب� \ل�ع���و�5و�ه�ذ	ه	 ه	ي� \ل�غ�ل�ب�ة� \لت	ي ت�غ�ل	��ن� ه�� م�
 \لذ	ي ي�ؤ�م	ن� أ�ن ي�س�وع� ه�و� \ب�ن� \لله	؟  \لذ	ي ي�غ�ل	ب� \ل�ع�ال�م�، إ	ل

�اء	6�� ب	ال�م� �يح�. ل��وع� \ل�م�س	� ه�ذ�ا ه�و� \لذ	ي أ�ت�ى ب	م�اء\ و�د�م\، ي�س�
 ف�ق�ط�، ب�ل� ب	ال�م�اء	 و�الدم	. و�الرYوح� ه�و� \لذ	ي ي�ش�ه�د�، ل�ن \لرYوح�

 .Y7ه�و� \ل�ح�ق:Gة���ث� �م� ث�ل��م�اء	 ه�� ف�إ	ن \لذ	ين� ي�ش�ه�د�ون� ف	ي \لس
.Gد	ث�ة� ه�م� و�اح� �ء	 \لثل  \لب�، و�ال�ك�ل	م�ة�، و�الرYوح� \ل�ق�د�س�. و�ه�ؤ�ل

�اء�،8��رYوح�، و�ال�م���ث�ةG: \ل  و�الذ	ين� ي�ش�ه�د�ون� ف	ي \ل�ر�ض	 ه�م� ث�ل
�د	. ��ي \ل�و�اح	��م� ف	��ث�ة� ه� �ه�اد�ة�9و�الدم�. و�الثل��ل� ش���ا ن�ق�ب�� إ	ن� ك�ن

�ه	��ه�اد�ة� \لل��ي� ش���ذ	ه	 ه	��م�، ل�ن ه�� \لناس	 ف�ش�ه�اد�ة� \لله	 أ�ع�ظ�
�ه	. ��ن	 \ب�ن	��ا ع���ه	د� ب	ه���د� ش���ي ق���ه	10\لت	��اب�ن	 \لل��ؤ�م	ن� ب	��ن� ي�� م�

� ي�ص�د_ق� \لل�ه� ف�ق��د� ج�ع�ل��ه�  ف�ع	ن�د�ه� \لشه�اد�ة� ف	ي ن�ف�س	ه	. م�ن� ل
�ن	��ه� ع���ا \لل��نه� ل�م� ي�ؤ�م	ن� ب	الشه�اد�ة	 \لت	ي ق�د� ش�ه	د� ب	ه�  ك�اذ	با، ل

�ةO،11\ب�ن	ه	. ��اةO أ�ب�د	ي� و�ه�ذ	ه	 ه	ي� \لشه�اد�ة�: أ�ن \لله� أ�ع�ط�ان�ا ح�ي�
�اة�،12و�ه�ذ	ه	 \ل�ح�ي�اة� ه	ي� ف	ي \ب�ن	ه	. ��ه� \ل�ح�ي���ن� ف�ل�� م�ن� ل�ه� \ل	ب�



�اة�. ��ه� \ل�ح�ي���ت� ل���ذ�ا13و�م�ن� ل�ي�س� ل�ه� \ب�ن� \لله	 ف�ل�ي�س���ت� ه�� ك�ت�ب�
�م���وا أ�ن ل�ك�� إ	ل�ي�ك�م� أ�ن�ت�م� \ل�م�ؤ�م	ن	ين� ب	اس�م	 \ب�ن	 \لله	 ل	ك�ي� ت�ع�ل�م�

�ه	. ��ي�14ح�ي�اةO أ�ب�د	يةO، و�ل	ك�ي� ت�ؤ�م	ن�وا ب	اس�م	 \ب�ن	 \لل��ذ	ه	 ه	� و�ه�
�يئ�ت	ه	��ب� م�ش	��ي�ئا ح�س���ا ش���ه� إ	ن� ط�ل�ب�ن���د�ه�: أ�ن��ا ع	ن�� \لث_ق�ة� \لت	ي ل�ن�

 و�إ	ن� ك�نا ن�ع�ل�م� أ�نه� م�ه�م�ا ط�ل�ب�ن�ا ي�س�م�ع� ل�ن�ا، ن�ع�ل��م�15ي�س�م�ع� ل�ن�ا. 
�ه�. ��ا م	ن���ي ط�ل�ب�ن�اه���اه�16أ�ن ل�ن�ا \لط_ل�ب�ات	 \لت	��دG أ�خ�� إ	ن� ر�أ�ى أ�ح�

�ذ	ين���اةO ل	ل��ه	 ح�ي�� ي�خ�ط	ئ� خ�ط	يةO ل�ي�س�ت� ل	ل�م�و�ت	، ي�ط�ل�ب�، ف�ي�ع�ط	ي
�ل	��و�ت	. ل�ي��س� ل�ج���ةG ل	ل�م��د� خ�ط	ي� ي�خ�ط	ئ�ون� ل�ي�س� ل	ل�م�و�ت	. ت�وج�

 ك�لY إ	ث�م\ ه�و� خ�ط	يةG، و�ت�وج�د� خ�ط	ية17Gه�ذ	ه	 أ�ق�ول� أ�ن� ي�ط�ل�ب�. 
�ئ�،18ل�ي�س�ت� ل	ل�م�و�ت	. �� ي�خ�ط	  ن�ع�ل�م� أ�ن ك�ل م�ن� و�ل	د� م	ن� \لله	 ل

�ه�.�Yي�م�س � �ر_ير� ل��ه�، و�الش_��ظ� ن�ف�س���ه	 ي�ح�ف���ن� \لل��ود� م	� ب�ل	 \ل�م�و�ل�
�ي19��ع� ف	��د� و�ض	��ه� ق���ال�م� ك�ل��ه	، و�ال�ع���ن� \لل� ن�ع�ل�م� أ�نن�ا ن�ح�ن� م	

�ير�ة20O\لش_ر_ير	. ��ا ب�ص	��اء� و�أ�ع�ط�ان���د� ج���ه	 ق�� و�ن�ع�ل�م� أ�ن \ب�ن� \لل
�يح	.��وع� \ل�م�س	� ل	ن�ع�ر	ف� \ل�ح�ق. و�ن�ح�ن� ف	ي \ل�ح�ق_ ف	ي \ب�ن	ه	 ي�س�

�ة�. ��ب�د	ي �اة� \ل��قY و�ال�ح�ي���ه� \ل�ح���و� \ل	ل���ذ�ا ه���د�21ه� �و�ل �ا \ل� أ�يYه�
\ح�ف�ظ�وا أ�ن�ف�س�ك�م� م	ن� \ل�ص�ن�ام	. آم	ين�.


