
Sunnuntai 31.05.2020- Joh. 14 : 15-21. Aihe : Pyhän Hengen vuodattaminen. Lukukappaleet : 

Jer. 31: 31-34 ; Ap.t. 2: 1-13 

 

ُيفيُاالستماعُلعظةُاليومُوهإخوتيُومرحباُُ.والسالمُمنُهللاُأبيناُوالربُيسوعُالمسيحُالنعمةُ 
كماُهوُمعرفو،ُ.ُيومُبعدُعيدُالفصحُخمسينُيسوعُالمسيحميذُعلىُتالالروحُالقدسُُذكرىُحلول

ظهرُلتالميذهُمدةُأربعينُعُُويسصارُربناُيسوعُالمسيحُعلىُالموت.ُالربُعيدُالفصحُهوُيومُإنت
نزلُالروحُالقدسُالذيُُواليومُهوُعيدُالخمسين.ُعيدُالصعودُكيومُثمُارتفعُالىُالسماءُوكانُذا

14ُوالعظةُهيُمنُإنجيلُيوحنا،ُاالصحاحُُ.علىُالتالميذُومنهمُالىُكلُالمؤمنينُبيسوعُفيه
 .ُاليكمُالقراءةُباسمُربناُيسوعُالمسيح.ُيقول:21الى15ُُواالياتُ

ْنت ْمُ ْمَُوَصاَيايَُُت ِحبُّوَنِنيَُفاْحَفظ واِإْنُك  ُِمَنُاآلِبَُفي ْعِطيك  يًاُ.َُوَأَناَُأْطل ب  ِإَلىَُمَعك ْمُِلَيْمك َثَُخَرُآم َعزِِّ
ُاْلَحقُُِِّاأَلَبدُِ وح  َواَلَُيْعِرف هُ ُر  اَُأْنت ْمُُالَِّذيُاَلَُيْسَتِطيع ُاْلَعاَلم َُأْنَُيْقَبَله ُأَلنَّه ُاَلَُيَراهُ  َماِكٌثُأَلنَّه َُفَتْعِرف وَنه َُوَأمَّ

ُ مَُْمَعك ْمَُوَيك ون  .َُوَأمَّاَُأْنت ْمَُفَتَرْوَنِنيَُقِليٍلُاَلَُيَراِنيُاْلَعاَلم َُأْيضاًَُبْعَدُُآِتيُِإَلْيك مُِْإنِّيَُُأْتر ك ك ْمَُيَتاَمىاَلُُِفيك 
َُفَأْنت ْمَُسَتْحَيْونَُ َُوأََُتْعَلم وَنُُِفيَُذِلَكُاْلَيْومُُِ.ِإنِّيَُأَناَُحيٌّ مَُْأنِّيَُأَناُِفيَُأِبيَُوَأْنت ْمُِفيَّ َالَِّذيُِعْنَده ُُ.َناُِفيك 

َُله َُذا َوُالَِّذيُي ِحبُِّنيَُوالَِّذيُي ِحبُِّنيُي ِحبُّه َُأِبيَُوَأَناُأ ِحبُّه َُوأ ْظِهر  ُِتي.َوَصاَياَيَُوَيْحَفظ َهاَُفه 

ُربناُيسوعُالمسيحُلهُالمجدُاُكالمهذ

ُوهوُُأنُساعتهُجاءتُلينتقلُمنُهذاُالعالمُإلىُاآلبُقبلُعيدُالفصحُكانُيسوعُيعرف َأَحبَّ
ْنَتَهى ْمُِإَلىُاْلم  َته ُالَِّذيَنُِفيُاْلَعاَلِمَُأَحبَّه  ُفأعطىُوصاياهُلتالميذهُوأخبرهمُبماُسيحدثُله.ُ.َخاصَّ

فاستولىُعليهمُالحزنُ.ُسيسلمهمنهمُمنُكانُيعرفُُو.ُمعُتالميذهُتناولهالفصحُكانُآخرُعشاءُ
ُكانُثــقيلُومحزُنُرب؟ُوأخذُكلُمنهمُيسأله:ُهلُأناُيا يسوعُسيدهمُيخبرهمُ.ُالتالميذُعلىُالجوِّ

فأعطاهمُُ.فيُحيرةُشديدة؛ُفكانواُمضطربينُُوثالثُمراتُهينكُرسُبطرسأنُواحدُمنهمُسيبيعهُُو
ْنت ْمُالوصية:ُ ْمُوقال:ُوأضافُوعدُ.َُوَصاَيايَُُت ِحبُّوَنِنيَُفاْحَفظ واِإْنُك  ُِمَنُاآلِبَُفي ْعِطيك  َوَأَناَُأْطل ب 

يًاُ ُاْلَحقُُِِّ،ِإَلىُاأَلَبدَُِمَعك ْمُِلَيْمك َثَُخَرُآم َعزِِّ وح  ُُ.ر 

كلمةُلوالسماعُدليلُالحب.ُُُوهُعسماالُو.ُالوصيةهوُفيُهذهُمهُالربُيسوعُالمسيحُماُعلُُِّلك
.ُوالناسُولإلخوةنتعلمُالمحبةُهللُالمسيحُكلمةُيسوعُتنتجُااليمانُوالرجاءُوالمحبة.ُمنُُحلمسُيا



َُغْيَره َُفَقْدَُأْكَمَلُالنَّام وَس.منُالنُ َُمْنَُأَحبَّ ْمَُبْعضًاُأَلنَّ ك  َُبْعض  ِهَيَُمْجم وَعٌةُُكلُوصاياُهللاُي ِحبَّ
َُقِريَبَكَُكَنْفِسكَُأَُِفيَُهِذِهُاْلَكِلَمِة:ُ ُالنَّام وِس.ُ.ْنُت ِحبَّ َُاْلَمَحبَّة ُاَلَُتْصَنع َُشرًِّاُِلْلَقِريِبَُفاْلَمَحبَّة ُِهَيَُتْكِميل 

وَعُاْلَمِسيِحُ:َُأْنُن ْؤِمَنُةُهللاَوَهِذِهُِهَيَُوِصيَُّفيُأحدُرسائلهُيقول:ُكتبُالرسولُيوحناُ ِباْسِمُاْبِنِهَُيس 
َناَُبْعضًاَُكَماُأَْعَطاَناَُوِصيًَّة.َُوَمْنَُيْحَفْظَُوَصاَياه َُيْثب ْتُِفي َُبْعض  ِبَهَذاُِفيِه.ُُالربُيثبتُوَُالربَُُِون ِحبَّ

وِحُالَِّذيُأَْعَطاَنا ُِفيَنا:ُِمَنُالرُّ َُأنَّه َُيْثب ت  ُالنهُهوُونحنُنحبُهللاتأتيُمنُالروحُإذنُالمحبةُ.َُنْعِرف 
ُِمَنُاآلِبَُيُُعطىُوعدهُأنهأُُوُلمحبةأعطىُوصيتهُلالربُيسوعُأحبناُأوالُوبذلُإبنهُمنُأجلنا.ُ ْطل ب 

يًاُْمُهُ َفي ْعِطي ُاْلَحقُِِّ.ُِإَلىُاأَلَبدُِْمُهُ َمعَُِلَيْمك َثُآَخَرُم َعزِِّ وح  الَِّذيُاَلَُيْسَتِطيع ُاْلَعاَلم َُأْنَُيْقَبَله ُأَلنَّه ُاَلَُيَراهُ ُر 
َُمَعكُ َماِكٌثُأَلنَّه َُفَتْعِرف وَنه َُأمَّاَُأْنت ْمُقالُلهمُولنا:ُوَُُ،َواَلَُيْعِرف هُ  مُْْمَُوَيك ون  ُُ.ِفيك 

.ُهللاُيعزيُواالبنُيعزيُوالروحُيعزي.ُيسوعُالمسيحُاالبنعثُمنُهللاُاآلبُومنُُبالروحُالقدسُاُن
ُاآلَبُيحي.ُهللاُيحيُويسوعُيحيُوالروحُيحي.ُهللاُيتكلمُوالروحُالقدسُيتكلمُويسوعُ أَلنَّه َُكَماَُأنَّ

َُأْيضًاُي ْحِييَُمْنَُيَشاء . ُاآلَبَُله َُحَياٌةُِفيَُذاِتِهَُكَذِلَكَُكَماُُوُي ِقيم ُاأَلْمَواَتَُوي ْحِييَُكَذِلَكُااِلْبن  َأنَّ
ُ.فيُالكتابُالمقدسإالُنوجدهاُماُ.ُهذهُالحقيقةُأَْعَطىُااِلْبَنَُأْيضًاَُأْنَُتك وَنَُله َُحَياٌةُِفيَُذاِتهُِ

سوىُرحمةُللعالمينُُمنُبعدهيجيُنبيُآخرُُأنُمُيتنبأُأبداولُالربُيسوعُتكلمُعلىُالروحُالقدس
ُُفيُالعهدُالقديم:ُبلسانُالنبيُيوئيلكماُقالُهللاُُهوُوعديسوعُ.ُووعدُالربُالكذبةُاألنبياءعنُ

فيُتلكُاأليامُأفيضُمنُروحيُعلىُعبيديُُ؛فيُاأليامُاألخيرةُسأسكبُروحيُعلىُجميعُالبشر
َُوَأْقَطع َُمَعُُوقال:النبيُإرمياُوتكلمُهللاُبفمُُكلهمُرجاالُونساءُفيتنبأون. ُالرَّبُّ َهاَُأيَّاٌمَُتْأِتيَُيق ول 

ْمُِبَيِدِهْمَُليُْ؛َُبْيِتُِإْسَراِئيَلَُوَمَعَُبْيِتَُيه وَذاَُعْهدًاَُجِديداًُ َسَُكاْلَعْهِدُالَِّذيَُقَطْعت ه َُمَعُآَباِئِهْمَُيْوَمَُأْمَسْكت ه 
ُالرَّبُُّ ْمَُيق ول  واَُعْهِديَُفَرَفْضت ه  ْمُِمْنَُأْرِضُِمْصَرُِحيَنَُنَقض  ُالَِّذيَُأْقَطع ه ُ؛ُأل ْخِرَجه  َبْلَُهَذاُه َوُاْلَعْهد 

َُمَعَُبْيِتُِإْسَراِئيَلَُبْعَدُِتلُْ َُشِريَعِتيُِفيَُداِخِلِهْمَُوَأْكت ب َهاَُعَلىُق ل وِبِهْمَُوَأك ون  :َُأْجَعل  ُالرَّبُّ َكُاأَليَّاِمَُيق ول 
ْمُِإَلهًاَُوه ْمَُيك ون وَنُِليَُشْعبًا. ْمَُبْعد .وأضاف:َُُله  َُخِطيََّته  َُعْنُِإْثِمِهْمَُواَلَُأْذك ر  ُأَلنِّيَُأْصَفح 

َرَُوأَْعَطاه ْمَُقاِئاًل:ُآخرُعشاءُمعُتالميذه،ُُوفي ْبزًاَُوَشَكَرَُوَكسَّ َُأَخَذُخ  َهَذاُه َوَُجَسِديُالَِّذيُي ْبَذل 
َُوَكَذِلَكُاْلَكْأَسَُأْيضًاَُبْعَدُاْلَعَشاِءَُقاِئاًل:َُُعْنك ْم.ُِاْصَنع واَُهَذاُِلِذْكِرُي ُاْلَجِديد  ُِهَيُاْلَعْهد  َهِذِهُاْلَكْأس 

َُعْنك مُْ لموتُوصلبُوماتُودفنُونزلُالىُالهاويةُوقامُويسوعُأسلمُنفسهُلُ.ِبَدِميُالَِّذيُي ْسَفك 
وخبرُاالنجيلُأيُإبليس.ُُ،ةُالموتأيضاُفيُاليومُالثالثُمنتصراُعلىُالموتُوعلىُمنُلهُسلط



وعَُُ:أيضاالمفرحُالعظيمُهوُهذاُ ُالَِّذيَُأَقاَمَُيس  وح  ْمَُفالَِّذيَُأَقاَمَُُُوِإْنَُكاَنُر  ِمَنُاأَلْمَواِتَُساِكنًاُِفيك 
مُْ اِكِنُِفيك  وِحِهُالسَّ ُ.اْلَمِسيَحُِمَنُاأَلْمَواِتَُسي ْحِييَُأْجَساَدك م ُاْلَماِئَتَةَُأْيضًاُِبر 

ُاْلَمِسيِحُفلهذاُيقولُالكتاب:ُ وح  منُاآلبُالروحُالقدسُجاءُُو.َُلْيَسَُلهُ هوُِإْنَُكاَنَُأَحٌدَُلْيَسَُله ُر 
لماُجاءُاليومُالخمسونُكانُاإلخوةُمجتمعينُمعاُفيُمكانُواحدُ:ُُوالكتابيقولُواالبنُهكذا.ُ

ريحُعاصفةُفمألُالبيتُالذيُكانواُجالسينُفيه.ُثمُوفجأةُحدثُصوتُمنُالسماءُكأنهُدويُ
ظهرتُلهمُألسنةُكأنهاُمنُنارُوقدُتوزعتُوحلتُعلىُكلُواحدُمنهمُفامتألواُجميعاُمنُالروحُ

ُالقدسُوأخذواُيتكلمونُبلغاتُأخرىُمثلماُمنحهمُالروحُأنُينطقوا.ُ

َُوَقَفَُمَعُاأَلحَُدونُخوفُنالواُقوةُوسلطانُوخرجواُالىُالمدينةُ وبشرُ َدَُعَشَرَُوَرَفَعَُصْوَتهُ وب ْطر س 
ٌلَُأيََّده ُ َُرج  وَعُالنَّاِصِريَّ َُيس  كلُالحاضرونُفيُأورشليمُأنُهللِاَُأَقاَمُيسوعُمنُاْلَمْوِتُوقالُلهم:ُِإنَّ

َُفَقْدَُسَمَحُهللا َُوْفقًاُهللا ُِبم ْعِجَزاٍتَُوَعَجاِئَبَُوَعالَماٍتَُأْجَراَهاَُعَلىَُيِدِهَُبْيَنك ْمَُكَماَُتْعَلم وَن.َُوَمَعَُذِلكَُ
واَُعَلْيِهَُوَتْصل ب وه َُوَتْقت ل وه ُِبَأْيِديُاأَلَثَمِة. اِبِقَُأْنَُتْقِبض  ُهللَاَُأَقاَمه ُُِلَمِشيَئِتِهُاْلَمْحت وَمِةَُوِعْلِمِهُالسَّ َولِكنَّ

ُلُِ  ْلَمْوِتَُأْنُي ْبِقَيه ُِفيَُقْبَضِتِه.ِمْنَُبْيِنُاأَلْمَواِتَُناِقضًاَُأْوَجاَعُالَمْوِتَُفَماَُكاَنُي ْمِكن 

ِفَعُِإَلىَُيِميِنُهللِاُثمُبشرُبطرس وٌدُِلَذِلَك،َُوِإْذُر  ه  َُجِميعًاُش  وع َُهَذاَُأَقاَمه ُهللا ُِمَنُاْلَمْوِتَُوَنْحن  :َُفَيس 
وَحُاْلق د َسُاْلَمْوع وَدُِبِهَُأَفاَضه َُعَلْيَنا.ُُو قالُبطرسُبالروحُولهذاُقولهُهوُموجهَُوَأَخَذُِمَنُاآلِبُالرُّ

وَعُاْلَمِسيِحَُفَيْغِفَرُهللا َُخَطاَياك مُْ َُواِحٍدُِمْنك ْمُباْسِمَُيس  لُّ ُلكلُإنسانُالىُاليوم.ُيقول:ُت وب واَُوْلَيتَعمِّدُك 
ْمَُوِلْلَبِعُي ُاْلَوْعَدُه َوَُلك ْمَُوأَلْوالِدك  وِحُاْلق د ِسُأَلنَّ َُوَتَنال واُِهَبَةُالرُّ َُمْنَُيْدع وه ُالرَّبُّ لُّ ِديَنَُجِميعًا،َُيَنال ه ُك 

واُِمْنَُهَذاُاْلِجيِلُالُْ ْمُِبَكالٍمَُكِثيٍرُآَخَرَُقاِئاًلُاْخل ص  ُِلْلَحاِضِريَنَُوَوَعَظه  َنا.ُث مََُّشِهَدُب ْطر س  م ْنَحِرِف.ُِإله 
وا.َُواْنَضمَُّ ْمَُتَعمَّد  َُثالَثِةُآالِفَُنْفٍس.ُفكانواُباكورةُالكنيسةَُفالَِّذيَنَُقِبل واَُكالَمه ُِمْنه  ِفيَُذِلَكُاْلَيْوِمَُنْحو 

ُالنُيومُالخمسينُكانُعيدُالحصادُوفرح.ُ

النُيسوعُضحىُبحياتهُعلىُالصليبُمنُأجلناُوألنهُقامُمنُبينُاألمواتُفكانُيمكنُأنُيأتيُ
16ُاالصحاحُالروحُالقدس.ُالربُيسوعُهوُالذيُقالُهذهُالحقيقةُفيُإنجيلُيوحناُ :َُلِكنِّيَُأق ول 

م ُاْلم َعزِِّيَُوَلِكْنُِإنُْ ُِإنَّه َُخْيٌرَُلك ْمَُأْنَُأْنَطِلَقُأَلنَّه ُِإْنَُلْمَُأْنَطِلْقُاَلَُيْأِتيك  ُأ ْرِسل ه ُِإَلْيك مَُُْلك م ُاْلَحقَّ ُ.َذَهْبت 
ُأوالُعلىُالتالميذُومنهمُلكلُالذينُيؤمنونُبيسوعُالمسي حُالمنتصر.ُوفيُيومُوالروحُالقدسُحلِّ



الخمسينُبدأتُالكنيسةُاألولىُبأولُالمؤمنينُللمعموديةُفكانواُباكورةُالكنيسة،ُأولُالمولودينُمنُ
ُُالقدس.ُالروحُالنُكلُمنُيقبلُيسوعُالمسيحُرباُومخلصاُفيُحياتهُفهوُيولدُمنُجديدُمنُالروح

قالُالربُالدليلُالوحيدُلإليمانُبيسوعُالمسيحُهوُالسماعُلكالمهُوحفظُوصيتهُوالمحبةُلهُكماُ
َلَُمَلك وَتُّللاَُِّيسوع َُأْنَُيْدخ  وِحُاَلَُيْقِدر  ُِمَنُاْلَماِءَُوالرُّ الروحُالقدسُيعطيُُ.:ُِإْنَُكاَنَُأَحٌدُاَلُي وَلد 

؛ُيسوعُهوُالحق.ُوالثباتُفيُالحقُالتجاربُلمواجهةوالشجاعةُوالفرحُالحكمةُوالفطنةُوالفهمُ
ُاْلَحقُُِِّم َعزُِِّيالروحُالقدسُهوُال وح  هللاُاآلبُيمكثُفيُيسوعُيعلم،ُالروحُيعلم؛ُيعلم،ُاالبُهللاُُ.ر 

،ُفيُالعالمُمرفوضهوُالروحُيمكثُفيهم؛ُيسوعُُوُيمكثُفيُالمؤمنينُبهاالبنُيسوعُالمؤمنينُُو
َواَلَُيْعِرف هُ وَُُأْنَُيْقَبَلهُ َُيْسَتِطيعُ الُُالعالمُوالروحُأيضاُغيرُمقبول.ُ وأماُالتالميذُوكلُالمؤمنينُُ.اَلَُيَراهُ 

ُ.ُوالغشالصافيةُمنُالرياءُُالمخلصةُمحبتهمُوأعمالهمفيُاالخوةُحياتناُوفيُُبيسوعُفنجنُنراهُفي

َوَأمَّاَُأْنت ْمُُ،َبْعَدَُقِليٍلُاَلَُيَراِنيُاْلَعاَلم َُأْيضاًُُِإنِّيُآِتيُِإَلْيك ْم.ُ،اَلَُأْتر ك ك ْمَُيَتاَمىويسوعُقالُللتالميذ:ُ
َُفَأْنت ْمُ.َُفَتَرْوَنِني حتىُلموتهُعلىُالصليبُكانُيسوعُيظهرُللناس؛ُوبعدُُ.َسَتْحَيْونَُِإنِّيَُأَناَُحيٌّ

.ُومنذُعيدُالخمسين،ُالروحُالحقهللُشهدُالربُيسوعُقيامتهُمنُالموتُلمُيظهرُإالُلتالميذه.ُ
مَُْأنِّيَُأَناُِفيَُتْعَلم وَنُُِفيَُذِلَكُاْلَيْومُُِهللُاآلب.ُويسوعُلُيشهدالقدسُ َُوَأَناُِفيك  لهم.ُقالُُ.َأِبيَُوَأْنت ْمُِفيَّ

اآلبُُباالبنُوحدةُُلهمُتكِّدأُقيامةُيسوعُوإرتفاعهُالىُالسماءُوحلولُالروحُالقدسُعلىُالتالميذ
ُاآلب،ُاالبنُوالروحُالقدس.ُُوهُوُهللاُواحد.ُبالروحُالواحدُروحُالمحبةُواآلبُباالبن

ُإسمُهللاهوُااليمانُانُهللاُواحدُيجدُكمالهُفيُااليمانُأنُيسوعُالمسيحُهوُإبنُهللاُالذيُعرفناُ
يسوعُأرسلُتالميذهُالىُالعالمُليشهدونُلهُ.ُمنُاآلبُروحُالدقسالُأرسلُلناهوُالذيُهوُاآلبُُو

التهديدُوالقوةُووعدهمُأنهُيكونُمعهمُالىُإنتهاءُالدهر.ُولمُيرسلهمُليلزمواُااليمانُعلىُالناسُُب
َوَلْيَسُوالقتل.ُإنماُأرسلهمُيبشرونُبإسمهُللغفرانُوالخالصُوفيُإسمُالربُالقوةُوالسلطةُوالنعمةُ
َماِءَُقْدُأ ْعِطَيَُبْيَنُالنَّاِسُِبِهَُيْنَبِغيَُأْنَُنخُْ َُتْحَتُالسَّ ُأَلْنَُلْيَسُاْسٌمُآَخر  .ُل َصُِبَأَحٍدَُغْيِرِهُاْلَخاَلص 

ُُوالسالمُوالمحبة.لبنيانُفيُالحقُوالطهارةُوالبرُلبمواهبُسوعُأرسلُالروحُالقدسُمنُهللاُالربُُي

وِحُ ُالرُّ َُواأَلَماَنة َُواْلَوَداَعة َُوَضْبط َُثَمر  الح  َُوالصَّ ُاْلَباِلَُواللُّْطف  الم َُوط ول  َُوالسَّ ه َوُاْلَمَحبَّة َُواْلَفَرح 
ًةُِلْلَمِسيِح،َُقْدَُصَلب واَُوَلْيَسُِمنُُْ،النَّْفسُِ واَُخاصَّ ُالَِّذيَنَُصار  َُقان وٍنَُيْمَنع ُِمْثَلُهِذِهُاْلَفَضاِئِل.َُوَلِكنَّ

وِح.َُنك ْنَُطاِمِحينَُ وِح،َُفْلَنْسل ْكَُأْيضًاُِبالرُّ نَّاَُنْحَياُِبالرُّ َهَواِتُِإَذاُك  ِإَلىُاْلَمْجِدُُاْلَجَسَدَُمَعُاأَلْهَواِءَُوالشَّ



َناُاآلَخرَُالُْ َُأَحد  د  َناَُبْعضًا،َُوَيْحس  َُبْعض  وَحُ.ُمكتوبُأيضا:َُباِطِل،َُيْسَتِفزُّ ِبَماَُأنَّك ْمَُأْبَناٌء،َُأْرَسَلُهللا ُر 
ْمَُصاِرخًا:َُياَُأَباُاآلبُ  وَحُهللِاُولهذاُيقولُالرسولُبولسُبالروح:ُُ.اْبِنِهُِإَلىُق ل وِبك  وَسُاَلُت ْحِزن واُر  اْلق دُّ

ِتْمت ْمُِلَيْوِمُاْلِفَداءُِ ِمْنَُأْجِلَُذِلَكُاَلَُتك ون واُأَْغِبَياَءَُبْلَُفاِهِميَنَُماُِهَيَُمِشيَئة ُ.ُويقولُأيضا:ُالَِّذيُِبِهُخ 
وحُِ واُِباْلَخْمِرُالَِّذيُِفيِهُاْلَخاَلَعة ،َُبِلُاْمَتِلئ واُِبالرُّ .َُواَلَُتْسَكر  ُالبعض.ُ.ُشجعواُبعضكمالرَّبِِّ

َالَِّذيُِعْنَده َُوَصاَياَيَُوَيْحَفظ َهاُُالنهُيقول:ُيسوعُالحبيبُتظهرُفيُحفظُوصيتهُوالطاعةُلهلمحبةُال
َُله َُذاِتي. َوُالَِّذيُي ِحبُِّنيَُوالَِّذيُي ِحبُِّنيُي ِحبُّه َُأِبيَُوَأَناُأ ِحبُّه َُوأ ْظِهر  َأْنُن ْؤِمَنُِباْسِمُُـةُهللاَوِصيَُّهذهُُوَُفه 

َناَُبْعضًاَُكَماُأَْعَطاَناَُوِصيًَّة.ُ َُبْعض  وَعُاْلَمِسيِحَُون ِحبَّ وكلُمنُيطيعُوصاياُهللاُفإنهُيثبتُاْبِنِهَُيس 
.ُآمينُ.والذيُيؤكدُلناُأنُهللاُيثبتُفيناُهوُالروحُالقدسُالذيُوهبهُلناُ،فيُهللاُوهللاُيثبتُفيه

وَعُاْلَمِسيَحُِفيَُعَدِمَُفَساٍد.ُآِمينَُلنِّْعَمة َُمَعُا ُ.َُجِميِعُالَِّذيَنُي ِحبُّوَنَُربََّناَُيس 


