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ب ه  ُكوّ َن، َوب َغري ه  ََل ُيَكوَّن  ُكل   .هللٱع نَد  لَبدء  ٱكاَن يف   َهذا .هللٱ لَكل َمةُ ٱوَكاَن  هلل ،ٱكاَن ع نَد   لَكل َمةُ ٱوَ  لَكل َمُة،ٱكاَن   لَبدء  ٱيف 
ّا ُكوّ ن. ،ٱكاَنت نوَر   حلَياةُ ٱوَ  حلَياُة،ٱكاَنت    فيه   َشيٌء ِم  رَُجٌل ُمرَسٌل  كانَ  ََل تُدر كُه. لظُّلَمةُ ٱوَ  لظُّلَمة ،ٱُيضيُء يف  لّنورُ ٱوَ  لّناس 

طَت ه . جلَميعُ ٱجاَء ل لشَّهاَدة  ل َكي َيشَهَد ل لّنور ، َحّّت يُؤم َن  َهذا يوَحّنا. مسُهُ ٱ هلل  ٱم َن  َبل كاَن ل َيشَهَد  لّنوَر،ٱَيُكن ُهَو  َلَ  ب واس 
إ ىل  َأتى ُه.ََل يَعر ف لعاَلَُ ٱب ه  ُكوّ َن، وَ  لعاَلَُ ٱوَ  لعاَلَ  ٱيف  كانَ  .لعاَلَ ٱرُي ُكلَّ إ نساٍن آت ًيا إ ىل يُن لَّذيٱ حلَقيق يُّ ٱ لّنورُ ٱ كانَ  ل لّنور.

ه  ٱم نوَن ب  يُؤ  لَّذينَ ٱ هلل ،ٱقَب لوُه فََأعطاُهم ُسلطاًًن َأن َيكونوا َأبناَء  لَّذينَ ٱُكلُّ   فََأّما خاصَّت ه  َوخاصَُّتُه ََل تَقَبلُه. ال م ن  َألَّذينَ  .مس 
َن  صاَر َجَسًدا َوَحلَّ فينا. َوَقد َأبَصرًن ََمَدُه، ََمَد  لَكل َمةُ ٱوَ  ُول دوا. هلل  ٱَدٍم َوال م ن َمشيَئة  حَلٍم َوال م ن َمشيَئة  رَُجٍل، َلك ن م 

،ٱَوحيٍد م َن  ب يت بَعدي َقد كاَن يَ  لَّذيٱقُلُت َعنُه إ نَّ  لَّذيٱَهذا ُهَو »: َشه َد َلُه َوَصَرَخ قائ لً  َويوَحّنا َِملوٍء ن عَمًة َوَحقًّا. آلب 
َنَُّه َأقَدُم م ّن  َنَّ  ََنُن ُكلُّنا َأَخذًن، َون عَمًة َمكاَن ن عَمة. مت لئه  ٱ َوم ن   «.قَبلي، ِل  وسى، َوَأّما  لّناموسَ ٱ ِل   حلَقُّ ٱوَ  لنّ عَمةُ ٱُأعط َي ِب 

 .لَقد َحصَ  ملَسيح  ٱفَب َيسوَع 
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ا، بَتَدأَ ٱ لَّيتٱ ِلُمور  ٱاي اثُوفيلوَس، يف ََجيع   ِلوَّلَ ٱ لَكلمَ ٱَقد َأنَشأُت  َصع َد فيه ، م ن  لَّذيٱ لَيوم  ٱ ىلإ   َيسوُع يَعَمُلها َويُ َعلّ ُم ِب 
لُّم ه  ب اَراه ََ َكرريٍَة، َوُهَو َياَراَء  يًّا بَعَد تَ َأراُهم َأيًضا نَفَسُه حَ  َألَّذينَ  .صطَفاُهمٱ لَّذينَ ٱ لرُُّسلَ ٱ لُقُدس  ٱ لّروح  ٱبَعد  َأن َأوصى ب  

َة َأربَع ََ يَوًما، َويَُكلّ ُمُهم َعّما ََيُصُّ َمَلكوَت  ارَحوا م ن أوَرَشليَم، َبل ُهَو َيُكُل َمَعُهم، َأوصاُهُم َأن ال تَ  َوفيما .هللٱََلُُم ُمدَّ
عُتموُه م ّن. لَّذيٱ آلب  ٱَموع َد » نَتظ رواٱ ا َعمََّد ب   فَإ نَّ  مسَ   َِلاّيم  ٱبَعَد َهذ ه   لُقُدس  ٱ لّروح  ٱَأّما َأنُتم َفَستُ َعمَّدوَن ب   ملاء ،ٱيوَحّنا إ َّنَّ

، َأيف َهذا »قائ ل َ:  ملُجَتم عونَ ٱ َفَسأََلهُ  «.ب َقليل يَس َلُكم َأن َتعر فوا لَ »ََلُم:  قالَ فَ  «إ ىل إ سرائيل؟ ملُلكَ ٱتَ ُردُّ  لزَّمان  ٱاي َربُّ
َنةَ ٱوَ  َِلوقاتَ ٱ ُلول   َلك نَُّكم .خلاصّ ٱيف ُسلطان ه   آلبُ ٱَجَعَلها  لَّيتٱ َِلزم  ًة ِب  َعَليُكم، فَ َتكونوَن يل  لُقُدس  ٱ ّروح  لٱَسَتنالوَن قُ وَّ

 «َِلرضٱَوإ ىل َأقصى  لّسام َرة  ٱوَ  لَيهود يَّة  ٱُشهوًدا يف أوَرَشليَم، َويف ََجيع  


