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يف ٱلبَدء كا َن ٱل َكل َمةَُ ،وٱل َكل َمةُ كا َن عن َد ٱهللَ ،وكا َن ٱل َكل َمةُ ٱهللَ .هذا كا َن يف ٱلبَدء عن َد ٱهللُ .كل به ُك ّو َنَ ،وبغَريه ََل يُ َك َّون
رس ٌل
لمةُ ََل تُدركهُ .كا َن َر ُج ٌل ُم َ
لمةَ ،وٱلظُّ َ
ور يُضيءُ يف ٱلظُّ َ
نور ٱلنّاسَ ،وٱلنّ ُ
َشيءٌ ِمّا ُك ّون .فيه كانَت ٱحلَياةَُ ،وٱحلَياةُ كانَت َ
جاء ل َّ
شه َد
لش َ
ور ،بَل كا َن ليَ َ
هادة ل َكي يَ َ
شه َد للنّورَ ،ح ّّت يُؤم َن ٱجلَ ُ
م َن ٱهلل ٱمسُهُ َ
ميع بواسطَتهََ .ل يَ ُكن ُه َو ٱلنّ َ
يوحنّاَ .هذا َ
للنّور .كا َن ٱلنّور ٱحلقيق ُّي ٱلَّذي ينري ُك َّل إ ٍ
نسان آتيًا إىل ٱلعا ََل .كا َن يف ٱلعا ََل َوٱلعا ََلُ به ُك ّو َنَ ،وٱلعا ََلُ ََل يَعرفهُ .أَتى إىل
ُ َ
ُ ُ

َّ
َّ
َّ
ذين ال من
خاصته َو َّ
َّ
َعطاهم ُس ً
ذين قَبلوهُ فَأ ُ
ذين يُؤمنو َن بٱمسه .أَل َ
َبناء ٱهلل ،ٱل َ
لطاًن أَن يَكونوا أ َ
خاصتُهُ ََل تَقبَلهُ .فَأ َّما ُك ُّل ٱل َ

َبصرًن ََم َدهََُ ،م َد
س ًدا َو َح َّل فيناَ .وقَد أ َ
َدٍم َوال من َمشيئَة َحل ٍم َوال من َمشيئَة َر ُج ٍل ،لَكن م َن ٱهلل ُولدواَ .وٱل َكل َمةُ َ
صار َج َ
ٍ
ٍ
لت َعنهُ إ َّن ٱلَّذي َيب يت بَعدي قَد كا َن
خ قائلًَ « :هذا ُه َو ٱلَّذي قُ ُ
ص َر َ
يوحنّا َشه َد لَهُ َو َ
عمةً َو َح ًّقاَ .و َ
َوحيد م َن ٱآلبَِ ،ملوء ن َ
عمةِ .ل َّ
عمةُ َوٱحلَ ُّق
قَبليِ ،لَنَّهُ أَق َد ُم م ّن»َ .ومن ٱمتلئه ََن ُن ُكلُّنا أ َ
اموس أُعط َي ِبوسىَ ،وأ َّما ٱلنّ َ
عمةً َمكا َن ن َ
َخذًنَ ،ون َ
َن ٱلنّ َ

صل.
فَبيَ َ
سوع ٱملَسيح قَد َح َ
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صع َد فيه ،من
لم ٱ َّ
قَد أَن َ
ش ُ
فيلوس ،يف ََجيع ٱِلُمور ٱلَّيت ٱبتَ َدأَ يَ ُ
عملُها َويُ َعلّ ُم ِبا ،إىل ٱليَوم ٱلَّذي َ
أت ٱل َك َ
سوع يَ َ
ِلو َل اي ُ
اثو َ
ضا نَفسه حيًّا بع َد تَلُّمه باراه َ َك ٍ
بَعد أَن أَوصى بٱلروح ٱل ُق ُدس ٱ ُّلر ُسل ٱلَّذين ٱصطَ ُ َّ
اء
ذين أَر ُ
اهم أَي ً َ ُ َ َ
رريةَ ،و ُه َو يَ َار َ
فاهم .أَل َ
َ َ
ّ
َ َ َ
ليم ،بَل
وماَ ،ويُ َكلّ ُم ُهم َع ّما ََيُ ُّ
ص َملَ َ
كوت ٱهللَ .وفيما ُه َو َي ُك ُل َم َع ُهم ،أ ُ
ََلُ ُم ُم َّدةَ أَربَ َ
ع َ يَ ً
ارحوا من َ
َوصاه ُم أَن ال تَ َ
أور َش َ
ٱنتَظروا « َموع َد ٱآلب ٱلَّذي َمسعتُموهُ م ّن .فَإ َّن َ َّ
ستُ َع َّمدو َن بٱ ّلروح ٱل ُق ُدس بَع َد َهذه ٱِل َّايم
يوحنّا إَّنا َع َّم َد بٱملاء ،أ َّما أَنتُم فَ َ
يس لَ ُكم أَن تَعرفوا
لك إىل إسرائيل؟» فَ َ
سأَلَهُ ٱملُجتَمعو َن قائل َ« :اي َر ُّ
ب ،أَيف َهذا ٱ َّلزمان تَ ُر ُّد ٱملُ َ
ب َقليل» .فَ َ
قال ََلُم« :لَ َ

خلاص .لَكنَّ ُكم َستَنالو َن قُ َّوةً ِبُلول ٱل ّروح ٱل ُق ُدس َعلَي ُكم ،فَ تَكونو َن يل
ٱِل َ
آلب يف ُسلطانه ٱ ّ
َوقات َوٱِلَزمنَةَ ٱلَّيت َج َعلَها ٱ ُ
لسام َرة َوإىل أَقصى ٱِلَرض»
ُش ً
هودا يف َ
ليمَ ،ويف ََجيع ٱليَهوديَّة َوٱ ّ
أور َش َ

Akhawiyat.org

