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فإنَّ 2. الَّذي كانَ ِمن البدِء، الَّذي ِمسعناه، الَّذي رأيناه بعيوِننا، الَّذي شاهدناه، ولَمسته أيدينا، ِمن ِجهِة كِلمِة احلياِة1

الَّذي رأيناه وِمسعناه 3. اِة األبديِة الَّيت كانت ِعند اآلِب وأُظِهرت لنااحلياةَ أُظِهرت، وقد رأينا ونشهد ونخِبركُم باحلي
ونكتب 4. وأما شِركَتنا نحن فهي مع اآلِب ومع ابِنِه يسوع املَسيِح. نخِبركُم بِه، لكَي يكونَ لكُم أيضا شِركَةٌ معنا

  .إلَيكُم هذا لكَي يكونَ فرحكُم كاِمالً
  السلوك يف النور

إنَّ لنا شِركَةً معه وسلكنا : إنْ قُلنا6. إنَّ اَهللا نور وليس فيِه ظُلمةٌ البتةَ: وهذا هو اخلَبر الَّذي ِمسعناه ِمنه ونخِبركُم بِه5
لُ احلَقعمولَسنا ن كِذبِة، نوِر، فل7َ. يف الظُّلموِر كما هو يف النولكن إنْ سلكنا يف الن معٍض، ودعِضنا مع بِركَةٌ بنا ش

إِن اعترفنا 9. إنه ليس لنا خطيةٌ، نِضلُّ أنفُسنا وليس احلَق فينا: إنْ قُلنا8. يسوع املَسيِح ابِنِه يطَهرنا ِمن كُلّ خطيٍة
إننا مل نخِطئْ نجعله كاِذبا، : إنْ قُلنا10. ٍمثخبطايانا فهو أمني وعاِدلٌ، حتى يغِفر لنا خطايانا ويطَهرنا ِمن كُلّ إ

  .وكِلمته لَيست فينا
  
  
 
2 
وهو 2. وإنْ أخطأ أحد فلَنا شفيع ِعند اآلِب، يسوع املَسيح البار. يا أوالدي، أكتب إلَيكُم هذا لكَي ال تخِطئوا1

 .لّ العالَِم أيضافقط، بل خلطايا كُ ليس خلطايانا. كفّارةٌ خلطايانا

3فناهرنا قد عأن عِرفذا نو :ِفظنا وصاياهقال4َ. إنْ ح نم" :هفتروليس " قد ع فهو كاِذب ،حفَظُ وصاياهوهو ال ي
إنه ثاِبت فيِه : من قال :6َذا نعِرف أننا فيِه. وأما من حِفظَ كِلمته، فحقا يف هذا قد تكَملَت محبةُ اِهللا5. احلَق فيِه

أيها اإلخوةُ، لَست أكتب إلَيكُم وصيةً جديدةً، بل وصيةً قَدميةً 7. ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلُك هو أيضا
أيضا وصيةً جديدةً أكتب إلَيكُم، ما 8. دِءالوصيةُ القَدميةُ هي الكَِلمةُ الَّيت ِمسعتموها ِمن الب. كانت ِعندكُم ِمن البدِء

إنه يف النوِر وهو يبِغض أخاه، فهو : من قال9َ. أنَّ الظُّلمةَ قد مضت، والنور احلَقيقي اآلنَ يضيُء: هو حق فيِه وفيكُم
وأما من يبِغض أخاه فهو يف الظُّلمِة، ويف 11. يِه عثرةٌمن يِحب أخاه يثبت يف النوِر وليس ف10. إىل اآلنَ يف الظُّلمِة

  .الظُّلمِة يسلُك، وال يعلَم أين يمضي، ألنَّ الظُّلمةَ أعمت عينيِه
اُء، ألنكُم قد أكتب إلَيكُم أيها اآلب13. أكتب إلَيكُم أيها األوالد، ألنه قد غُِفرت لكُم اخلطايا ِمن أجِل اِمسِه12

أكتب إلَيكُم أيها األوالد، ألنكُم قد . أكتب إلَيكُم أيها األحداثُ، ألنكُم قد غَلَبتم الشرير. عرفتم الَّذي ِمن البدِء
اآلب مفتردِء14. عالب الَّذي ِمن مفترقد ع كُمها اآلباُء، ألنأي إلَيكُم بتكت. كُمها األحداثُ، ألنأي إلَيكُم بتكت 

يررالش مةٌ فيكُم، وقد غَلَبتةُ اِهللا ثاِبتأقوياُء، وكِلم.  



  الحتبوا العامل
 ألنَّ كُلَّ ما يف16. اآلِب إنْ أحب أحد العالَم فلَيست فيِه محبةُ. ال تِحبوا العالَم وال األشياَء الَّيت يف العالَِم15

والعالَم يمضي وشهوته، 17. شهوةَ اجلَسِد، وشهوةَ العيوِن، وتعظُّم املَعيشِة، ليس ِمن اآلِب بل ِمن العالَِم: العالَِم
 .وأما الَّذي يصنع مشيئَةَ اِهللا فيثبت إىل األبِد

  حتذير من أضداد املسيح
18ها األوالدةُ أيةُ األخرياعسيِح كثريونَوكما . هي السللم اآلنَ أضداد املَسيِح يأيت، قد صار أنَّ ِضد مهنا . ِمسعت ِمن

لكن ليظهروا أُم . ِمنا خرجوا، لِكنهم مل يكونوا ِمنا، ألنهم لو كانوا ِمنا لَبقوا معنا19. نعلَم أنها الساعةُ األخريةُ
مل أكتب إلَيكُم ألنكُم لَستم 21. م فلكُم مسحةٌ ِمن القُدوِس وتعلَمونَ كُلَّ شيٍءوأما أنت20. لَيسوا مجيعهم ِمنا

احلَق وأنَّ كُلَّ كِذٍب ليس ِمن ،هتعلَمون كُمبل ألن ،هو 22. تعلَمونَ احلَق سوعأنَّ ي نِكرإالَّ الَّذي ي ،هو الكَذّاب نم
كُلُّ من ينِكر اِلابن ليس له اآلب أيضا، ومن يعتِرف 23. يِح، الَّذي ينِكر اآلب واِلابناملَسيح؟ هذا هو ِضد املَس
  .باِلابِن فله اآلب أيضا

نَ يف اِلابِن إنْ ثَبت فيكُم ما ِمسعتموه ِمن البدِء، فأنتم أيضا تثبتو. أما أنتم فما ِمسعتموه ِمن البدِء فليثبت إذًا فيكُم24
. كتبت إلَيكُم هذا عن الَّذين يِضلّونكُم26. احلياةُ األبديةُ: وهذا هو الوعد الَّذي وعدنا هو بِه25. ويف اآلِب

27عبل كما ت ،دأح كُملّمعإىل أنْ ي ةَ بكُمةٌ فيكُم، وال حاجثاِبت موها ِمنهذتةُ الَّيت أخم فاملَسحا أنتهِذِه وأم كُملّم
  .كما علَّمتكُم تثبتونَ فيِه. املَسحةُ عينها عن كُلّ شيٍء، وهي حق ولَيست كِذبا

  أبناء اهللا
 إنْ عِلمتم أنه بار هو،29. واآلنَ أيها األوالد، اثبتوا فيِه، حتى إذا أُظِهر يكونُ لنا ِثقَةٌ، وال نخجلُ ِمنه يف مجيئِه28

ِمنه ولودم الِبر عصني نفاعلَموا أنَّ كُلَّ م.  
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أيها األِحباُء، 2. ِمن أجِل هذا ال يعِرفُنا العالَم، ألنه ال يعِرفُه! اُنظُروا أيةَ محبٍة أعطانا اآلب حتى ندعى أوالد اِهللا1

حنماذا اآلنَ ن عدب رظهاِهللا، ومل ي كونُأوالدكما هو.  سن راهنا سنألن ،كونُ ِمثلهن إذا أُظِهر هأن علَموكُلُّ 3. ولكن ن
كما هو طاِهر هفسن رطَهجاُء بِه، يهذا الر هِعند نا4. مأيض يدعلُ التفعةَ يلُ اخلَطيفعي نةُ هي . كُلُّ مواخلَطي

كُلُّ من . كُلُّ من يثبت فيِه ال يخِطئ6ُ. ك أُظِهر لكَي يرفَع خطايانا، وليس فيِه خطيةٌوتعلَمونَ أنَّ ذا5. التعدي
فَهروال ع بِصرهخِطئُ مل يي.  

7دأح ِضلَّكُمال ي ،ها األوالدأي :بار كما أنَّ ذاك ،فهو بار لُ الِبرفعي نةَ فه8. ملُ اخلَطيفعي نألنَّ م ،إبليس و ِمن
كُلُّ من هو مولود ِمن اِهللا ال يفعلُ 9. ألجِل هذا أُظِهر ابن اِهللا لكَي ينقُض أعمالَ إبليس. إبليس ِمن البدِء يخِطئُ



:  اِهللا ظاِهرونَ وأوالد إبليسذا أوالد10. خطيةً، ألنَّ زرعه يثبت فيِه، وال يستطيع أنْ يخِطئَ ألنه مولود ِمن اِهللا
أخاه ِحبال ي ناِهللا، وكذا م فليس ِمن لُ الِبرفعال ي نكُلُّ م.  

  أحبوا بعضكم بعضا
ليس كما كانَ قايني ِمن الشريِر وذَبح 12. أنْ يِحب بعضنا بعضا: ألنَّ هذا هو اخلَبر الَّذي ِمسعتموه ِمن البدِء11
. ال تتعجبوا يا إخويت إنْ كانَ العالَم يبِغضكُم13.  وملاذا ذَبحه؟ ألنَّ أعماله كانت ِشريرةً، وأعمالَ أخيِه بارةٌ.اهأخ
كُلُّ من 15. من ال يِحب أخاه يبق يف املوِت. نحن نعلَم أننا قد انتقَلنا ِمن املوِت إىل احلياِة، ألننا نِحب اإلخوة14َ

: ذا قد عرفنا املَحبة16َ. يبِغض أخاه فهو قاِتلُ نفٍس، وأنتم تعلَمونَ أنَّ كُلَّ قاِتِل نفٍس ليس له حياةٌ أبديةٌ ثاِبتةٌ فيِه
نَ له معيشةُ العالَِم، ونظَر وأما من كا17. أنَّ ذاك وضع نفسه ألجِلنا، فنحن ينبغي لنا أنْ نضع نفوسنا ألجِل اإلخوِة

يا أوالدي، ال نِحب بالكَالِم وال باللّساِن، بل 18أخاه محتاجا، وأغلَق أحشاَءه عنه، فكيف تثبت محبةُ اِهللا فيِه؟ 
ِل واحلَقم19! بالعهامنا قُدقُلوب كّنسون احلَق نا ِمنأن عِرفذا نإن20ْ. و هقُلوبنا، ألن ِمن نا فاُهللا أعظَمتنا قُلوبالم 

  .ويعلَم كُلَّ شيٍء
ومهما سألنا ننالُ ِمنه، ألننا نحفَظُ وصاياه، ونعملُ 22. أيها األِحباُء، إنْ مل تلُمنا قُلوبنا، فلَنا ِثقَةٌ ِمن نحِو اِهللا21

هةَ أمام23. األعمالَ املَرضيتوهِذِه هي وصيا كما أعطانا : هعضنا بعضب ِحباملَسيِح، ون سوعباسِم ابِنِه ي أنْ نؤِمن
  .ِمن الروِح الَّذي أعطانا: وذا نعِرف أنه يثبت فينا. ومن يحفَظْ وصاياه يثبت فيِه وهو فيِه24. وصيةً

  
  

  األرواح امتحنوا
4 
هل هي ِمن اِهللا؟ ألنَّ أنبياَء كذَبةً كثريين قد خرجوا إىل :  روٍح، بل امتِحنوا األرواحأيها األِحباُء، ال تصدقوا كُل1َّ

وكُلُّ روٍح ال 3كُلُّ روٍح يعتِرف بيسوع املَسيِح أنه قد جاَء يف اجلَسِد فهو ِمن اِهللا، : ذا تعِرفونَ روح اِهللا2. العالَِم
املَسيِح أن سوعبي ِرفعتاِهللاي ِد، فليس ِمنقد جاَء يف اجلَس يأيت، واآلنَ . ه هأن ماملَسيِح الَّذي ِمسعت ِضد وهذا هو روح

هم ِمن العالَِم، 5. أنتم ِمن اِهللا أيها األوالد، وقد غَلَبتموهم ألنَّ الَّذي فيكُم أعظَم ِمن الَّذي يف العالَِم4. هو يف العالَِم
نحن ِمن اِهللا، فمن يعِرف اَهللا يسمع لنا، ومن ليس ِمن اِهللا 6.  ذلك يتكَلَّمونَ ِمن العالَِم، والعالَم يسمع هلُمِمن أجِل

  .ِمن هذا نعِرف روح احلَق وروح الضالِل. ال يسمع لنا
  اهللا حمبة

ومن ال 8. حبةَ هي ِمن اِهللا، وكُلُّ من يِحب فقد وِلد ِمن اِهللا ويعِرف اَهللاأيها األِحباُء، لنِحب بعضنا بعضا، ألنَّ امل7َ
أنَّ اَهللا قد أرسلَ ابنه الوحيد إىل العالَِم لكَي نحيا : ذا أُظِهرت محبةُ اِهللا فينا9. يِحب مل يعِرِف اَهللا، ألنَّ اَهللا محبةٌ

  .ليس أننا نحن أحببنا اَهللا، بل أنه هو أحبنا، وأرسلَ ابنه كفّارةً خلطايانا: هي املَحبةُ يف هذا 10. بِه



إنْ . اَُهللا مل ينظُره أحد قَط12ُّ. أيها األِحباُء، إنْ كانَ اُهللا قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أنْ يِحب بعضنا بعضا11
أنه قد أعطانا : ذا نعِرف أننا نثبت فيِه وهو فينا13. ا بعضا، فاُهللا يثبت فينا، ومحبته قد تكَملَت فيناأحب بعضن
مِن اعترف أنَّ يسوع هو ابن 15. ونحن قد نظَرنا ونشهد أنَّ اآلب قد أرسلَ اِلابن مخلّصا للعالَِم14. ِمن روِحِه

اَُهللا محبةٌ، ومن يثبت يف املَحبِة، . ونحن قد عرفنا وصدقنا املَحبةَ الَّيت ِهللا فينا16. ، فاُهللا يثبت فيِه وهو يف اِهللاِهللا
 كما هو يف هذا العالَِم، هكذا أنْ يكونَ لنا ِثقَةٌ يف يوِم الديِن، ألنه :ذا تكَملَِت املَحبةُ فينا17. يثبت يف اِهللا واُهللا فيِه

وأما من . ال خوف يف املَحبِة، بل املَحبةُ الكاِملَةُ تطرح اخلَوف إىل خاِرٍج ألنَّ اخلَوف له عذاب18. نحن أيضا
وأبغض أخاه، " إني أُِحب اَهللا: "دإنْ قالَ أح20. نحن نِحبه ألنه هو أحبنا أوال19ً. خاف فلم يتكَملْ يف املَحبِة

؟ . فهو كاِذببِصرهاَهللا الَّذي مل ي ِحبأنْ ي قِدري كيف ،هرالَّذي أبص أخاه ِحبال ي نةُ 21ألنَّ مصيولَنا هِذِه الو
ا: ِمنهأيض أخاه ِحباَهللا ي ِحبي نأنَّ م.  
  
  
  

  الغلبة على العامل
5 
1اِهللاكُلُّ م ِمن ِلدفقد و هو املَسيح سوعأنَّ ي يؤِمن ا. نأيض ِمنه املَولود ِحبي الواِلد ِحبي ن2. وكُلُّ م عِرفذا ن

ياه لَيست ووصا. أنْ نحفَظَ وصاياه: فإنَّ هِذِه هي محبةُ اِهللا3. إذا أحببنا اَهللا وحِفظنا وصاياه: أننا نِحب أوالد اِهللا
من هو الَّذي يغِلب 5. إمياننا: وهِذِه هي الغلَبةُ الَّيت تغِلب العالَم. ألنَّ كُلَّ من وِلد ِمن اِهللا يغِلب العالَم4ثَقيلَةً، 

  العالَم، إالَّ الَّذي يؤِمن أنَّ يسوع هو ابن اِهللا؟
  الشهادة ليسوع املسيح

والروح هو الَّذي يشهد، ألنَّ الروح هو . ال باملاِء فقط، بل باملاِء والدِم. يسوع املَسيح: اٍء ودٍمهذا هو الَّذي أتى مب6
م ثَالثَة7ٌ. احلَقماِء هدونَ يف السشهي فإنَّ الَّذين :سالقُد وحةُ، والروالكَِلم ،اآلب .م واِحدوهؤالِء الثَّالثَةُ ه .
8ي م ثَالثَةٌوالَّذيندونَ يف األرِض هشه :مواملاُء، والد ،وحم يف الواِحِد. الراِس، 9. والثَّالثَةُ هةَ النهادلُ شقبا نإنْ كُن

. دةُ يف نفِسِهمن يؤِمن بابِن اِهللا فِعنده الشها10. فشهادةُ اِهللا أعظَم، ألنَّ هِذِه هي شهادةُ اِهللا الَّيت قد شِهد ا عن ابِنِه
أنَّ : وهِذِه هي الشهادة11ُ. من ال يصدق اَهللا، فقد جعله كاِذبا، ألنه مل يؤِمن بالشهادِة الَّيت قد شِهد ا اُهللا عن ابِنِه

  . ليس له ابن اِهللا فلَيست له احلياةُمن له اِلابن فله احلياةُ، ومن12. اَهللا أعطانا حياةً أبديةً، وهِذِه احلياةُ هي يف ابِنِه
  مالحظات ختامية

. كتبت هذا إلَيكُم، أنتم املؤِمنني باسِم ابِن اِهللا، لكَي تعلَموا أنَّ لكُم حياةً أبديةً، ولكَي تؤِمنوا باسِم ابِن اِهللا13
14هإنْ طَلَبنا: وهِذِه هي الثّقَةُ الَّيت لنا ِعند هأن  
 



. وإنْ كُنا نعلَم أنه مهما طَلَبنا يسمع لنا، نعلَم أنَّ لنا الطَّلَباِت الَّيت طَلَبناها ِمنه15.  حسب مشيئَِتِه يسمع لناشيئًا
د خطيةٌ توج. إنْ رأَى أحد أخاه يخِطئُ خطيةً لَيست للموِت، يطلُب، فيعطيه حياةً للَّذين يخِطئونَ ليس للموِت16

نعلَم أنَّ كُلَّ من 18. كُلُّ إٍمث هو خطيةٌ، وتوجد خطيةٌ لَيست للموِت17. ليس ألجِل هِذِه أقولُ أنْ يطلَب. للموِت
هسمال ي يرروالش ،هفسحفَظُ ناِهللا ي ِمن خِطئُ، بل املَولوداِهللا ال ي ِمن ِلدح19. ونا نأن علَمقد ن كُلَّه اِهللا، والعالَم ِمن ن

. ونحن يف احلَق يف ابِنِه يسوع املَسيِح. ونعلَم أنَّ ابن اِهللا قد جاَء وأعطانا بصريةً لنعِرف احلَق20. وِضع يف الشريِر
  .آمني.  األصناِمأيها األوالد، احفَظوا أنفُسكُم ِمن21. ه احلَق واحلياةُ األبديةُهذا هو اإللَ

 


