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1 ١٤:١ ا َّ يُوَحن ٣

الِثَة َّ الث ا َّ يُوَحن ُ رَِسالَة

الحَّقِ. فِي ُ ه ُّ ُأِحب الَّذِي غَايُوَس ِ يز العَزِ دِيِق الّصَ إلَى يِخ، الّشَ مَِن ِبخـَيرٍ.١١ نَْفسََك أّنَ َكمَا تَمَامًا َجيِّدَةٍ، ةٍ وَبِِصحَّ ِبخـَيرٍ تَكُونَ أْن ُأَصلِّي َبيُب، الح هَا أّيُ ٢
لُوِك الّسُ فِي وَثَبَاتَِك لِلحَّقِ لإخلَاِصَك وَشَهِدُوا ِ الإخوَة بَعُْض أتَانِي ِحينَ َسعِدُت كَْم ٣

الحَّقِ. يِق َطرِ فِي يَْسلـُكُونَ أبنَائِي أّنَ أسمََع أْن مِْن َ أْكثَر يُسعِدُنِي َ شَيء لَا ٤ فِيهِ.
تَعْرِفُهُْم تَكُْن لَْم َك َّ أن مََع ِنَا، إْخوَت ِ مُسَاعَدَة عَلَى بِإخْلَاٍص تَعْمَُل أنَْت َبيُب، الح هَا أّيُ ٥
تَْفعَُل وَأنَْت لَهُْم. أْظهَرْتَهَا َّتِي ال ِ ة َّ َحَب الم عَِن ِ الـكَنِيسَة أمَامَ هَؤُلَاءِ شَهِدَ لَقَْد ٦ قَبُْل. مِْن
اسِْم أجِْل مِْن انْطَلَقُوا هُمُ لِأّنَ ٧ رِحلَتِهِْم، ِ مُواَصلَة عَلَى َ اللّٰه يُرضِي بِمَا َساعَدتَهُْم إْن َحسَنًا
هَؤُلَاءِ، مِثَْل نُسَاعِدَ أْن عَلَيْنَا يَنْبَغِي لِذَلَِك ٨ المُؤمِنِينَ. غَيْرِ مِْن َشيْئًا يَْقبَلُونَ لَا وَهُْم يَسُوعَ.

الحَّقِ. َسبِيِل فِي لَهُْم َ شُرَكَاء فَنَكُونَ
قَائِدًا يَكُونَ أْن ِيدُ يُر الَّذِي يفَُس ِ دِيُوتْر لـَِكّنَ الـكَنِيسَةِ، إلَى ً رَِسالَة هُت وَّجَ لَقَْد ٩
هِمُنَا يَتَّ ُ ه َّ إن أفعَالِهِ. َكشِف عَلَى َسأعمَُل أنَا، أتَيُْت إْن لِذَا ١٠ ُلْنَاهُ. ق مَا ْل َّ يَتَقَب لَْم كَنيسَةِ، ـْ لِل
بِذَلَِك، يَرْغَُب مَْن وَيَمْنَُع ِنَا، بإخوَت يُرَّحُِب لَا ُ ه َّ إن بَْل بِهَذَا، يَْكتَفِي وَلَا َخبِيثَةٍ. بِكَلِمَاٍت

الـكَنِيسَةِ. خَارَِج ُ يَْطرُدُه وَ
رَّ َّ الش يَْفعَُل وَمَْن للّٰهِ، تَابٌِع َ الخـَيْر يَْفعَُل فَمَْن بِالخـَيْرِ. بَْل رِّ َّ بِالش تَْقتَدِ لَا َبيُب، الح هَا أّيُ ١١

اللّٰهَ. يَعْرِِف لَْم
ُ تَعْلَم وَأنَْت نَشهَدُ، َنحُْن وَكَذَلَِك نَْفسُهُ، الحَّقُ ُ لَه شَهِدَ يُوَس. لِدِيمِترِ َمِيُع الج شَهِدَ لَقَْد ١٢

َصادِقَةٌ. شَهَادَتَنَا أّنَ
أْن أْرُجو بَْل ١٤ وَِحبرٍ، بِقَلَمٍ أكتَُب أْن أوَدُّ لَا لـَِكنِّي لََك، ُ لِأكتُبَه ُ الـكَثِير لَدَّيَ ١٣

لِوَجْهٍ. وَْجهًا مَ َّ نَتَكَل كَي يبًا قَرِ أرَاكَ



١٥:١ ا َّ يُوَحن ٣ 2 ١٥:١ ا َّ يُوَحن ٣

اءُ. َّ الأِحب عَلَيَْك ُ يُسَلِّم مَعََك، لَامُ الّسَ ١٥
بِاْسمِهِ. وَاِحدٍ كُّلِ اءِ، َّ الأِحب عَلَى َسلِّْم
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