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الُأولَى بُطرَُس ُ رسالَة
هَذا فِي بينَ ِّ المُتَغَر ِ الله َشعِب إلَى المَِسيِح، يَسُوعَ رَُسوِل بُطرَُس، مِْن ١
ةَ، َّ وَبِيثِينِي وَأِسيّا َ ة َّ وََكبْدُوِكي َ ة َّ وَغَلاطِي بُنطَُس مُقاَطعاِت َ عَبْر تِينَ َّ وَالمُشَت العالَِم،
وَلـِكَي وِح، ُّ الر فِي سينَ مُقَّدَ لِتَكُونُوا المُسبَِق، الآِب ِ الله ِ عِلْم َحسََب ٢ ُختاريَن الم
ِ الله ُ نِعمَة لـَكُْم َ تَتَزايَد أْن ُأَصلِّي المَِسيِح. يَسُوعَ دَِم بِرَّشِ رُوا وَتَتَطَهَّ ُ تُطِيعُوه

واِم. الدَّ عَلَى ُ وََسلامُه

حَيّ رَجاءٌ
ِيَةً، ثان وَلَدَنا ِ العَظِيمَة ِ رَحمَتِه فَفِي وَأبُوهُ. المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ إلَه َ تَبارَك ٣

وَمِيراٌث ٤ الأمواِت، بَينِ مِْن المَِسيِح يَسُوعَ ِ قِيامَة بِسَبَِب ٌ حَيّ ٌ رَجاء لَنا لِيَكُونَ
َحمِيِّينَ الم ُ أنتُم ٥ لـَكُْم ماواِت الّسَ فِي َمحفُوٌظ يَذبُُل، وَلا ُث َّ يَتَلَو وَلا يَفنَى لا
َسيُعلَُن وَالَّذِي لـَكُْم، المُعَّدَ َلاَص الخ تَنالوا أْن إلَى يمانِكُْم، إ بِسَبَِب ِ الله ةِ َّ بِقُو

ماِن. َّ الز ِ نِهايَة فِي
لِفَتْرَةٍ الآنَ ُتحزَنُوا أْن رُورِّيِ الضَّ مَِن ُ ه َّ أن مََع فَرَحاً، تَفِيُضونَ ْ أنتُم وَلِهَذا ٦

ُمتََحُن ي الفانِي هَُب الذَّ ى َّ فَحَت يمانَكُْم. إ َ أصالَة تُبَرهُِن ٧ ُمختَلِفَةٍ، بامتِحاناٍت قَِصيرَةٍ
لِلمَدِيحِ ً مُستَِحّقا لِيَكونَ ُمتََحَن ي أْن يَنبَغي لِهَذا َكثِيراً. ُ مِنْه أثمَُن وَإيمانُكُْم بِالنّارِ.
كُْم َّ أن إلّا تَرَونَهُ، لا الَّذي ٨ المَِسيُح يَسُوعُ يُعلَُن عِندَما كرِيِم، َّ وَالت َّمِِجيدِ وَالت



بطرس  ١   ١:١٨ ii     ١ بطرس ١:٩

ً َمجِيدا ً فَرَحا فَتَمتَلِئُونَ بِهِ، تُؤْمِنُونَ كُْم َّ أن إلّا الآنَ، ُ تَرَونَه لا َّكُْم أن وَمََع ونَهُ. ُّ ُتحِب
خَلاُصكُْم. َ هُو الَّذِي يمانِكُمُ إ هَدََف وَتَنالُونَ ٩ يُوَصُف، لا

شُوا َّ وَفَت الآنَ، لـَكُمُ ِهيَ َّتي ال ِ النِّعْمَة ِ هَذِه ًعَْن سابِقا ُ الأنبِياء َث َتحَّدَ لَقَْد ١٠

رُوَف وَالّظُ الوَقَْت يَعرِفُوا أْن غايَتُهُْم كانَْت ١١ َلاِص. الخ هَذا عَْن باهتِماٍم
القُدُُس وُح ُّ الر لَهُمُ أعلََن إْذ فيهِْم، الَّذي المَِسيِح رُوُح عَلَيها هُْم ُّ يَدُل كانَ َّتِي ال
لَْم هُْم أّنَ ُ الله لَهُمُ َكشََف وَقَْد ١٢ َستَلِيها. َّتِي ال وَالأمجادَ المَِسيِح آلامَ ً مُسبَقا
الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن ثُوا َتحَّدَ عِندَما ْ أنتُم َيخدِمُونَكُْم بَْل أنفُسَهُْم، َيخدِمُونَ يَكُونُوا
المُرَسِل القُدُِس وِح ُّ الر ةِ َّ بِقُو بَشَّرُوكُْم الَّذِيَن ِ بِواِسطَة الآنَ، لـَكُمُ ُأعلِنَْت َّتِي ال

تَعرِفَها! أْن ُ المَلائِكَة ى َّ َحت تَشتَِهي ُأمُورٌ وَِهيَ ماءِ. الّسَ مَِن

سين مُقَّدَ كونوا
فِي ُ ه ُّ كُل رَجاؤكُْم وَليَكُْن ْفِس. َّ الن وَمُنَضبِطِي الذِّهِن مُتَيَّقِظِي فَكُونُوا ١٣
مُطِيعِينَ، وَكَأبناءٍ ١٤ المَِسيُح. يَسُوعُ يُعلَُن عِندَما لـَكُْم َستُعطَى َّتِي ال ِ الله ِ نِعمَة
ْ ُكنتُم حينَما الماِضيَةِ، ِ يرَة رِّ َّ الش رَغَباتِكُمُ ِبحَسَِب َحياتِكُْم تَشكِيِل عَْن وا ُكّفُ
َ هُو دَعاكُْم الَّذِي َ الله أّنَ َكما ُسلوٍك، كُّلِ فِي ِسينَ مُقَّدَ ُكونُوا بَْل ١٥ ُجهَلاءَ.

وٌس.» قُّدُ أنا لأنِّي ِسينَ، مُقَّدَ »ُكونُوا مَكتُوٌب: ُ ه َّ فَإن ١٦ وٌس. قُّدُ
عَمَلِهِ، أساِس عَلَى إنْساٍن كُّلِ عَلَى َيحكُمُ َ وَهُو أباً، َ الله تَدعُونَ ْ أنتُم ١٧

عَلَى ِ تَة َّ المُؤَق إقامَتِكُمُ َ أثناء تَقوَى فِي َحياتَكُْم ً إذا فَعِيشُوا زٍ. ُّ َتحـَي أّيِ وَدُونَ
الَّذِي العَقِيِم َحياتِكُمُ ُأسلُوِب مِْن َتحريرَكُْم ثَمَُن دُفـِـَع لَقَْد ١٨ الأْرِض. ِ هَذِه
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بَْل ١٩ هَِب، الذَّ أْو ةِ كَالفِّضَ فانيَةٍ مَوادَّ مِْن مَسبوٍك بِماٍل لا آبائِكُْم، عَْن ُ ُموه وَرِثت
اختارَ أِن َسبََق وَقَْد ٢٠ العُيُوِب. مَِن خاٍل َسلِيٍم حَمٍَل دَِم َّمِينِ، الث المَِسيِح بِدَِم
مِْن ِ الأِخيرَة الأيّاِم ِ هَذِه فِي لِلعالَِم ُ أعلَنَه ُ ه َّ لـَِكن العالَِم، خَلِْق قَبَل المَِسيَح ُ الله
الأْمواِت بَينِ مَِن ُ أقامَه الَّذِي ِ بِالله تُؤمِنُونَ ْ أنتُم المَسيِح، وَفِي ٢١ ـِكُْم. أجل

اللهِ. فِي وَرَجاؤكُْم يمانُكُْم إ لِيَكونَ دَهُ، َّ وََمج
ُمخلَِصةً، ً ة َّ ي أَخوِ ً ة َّ َمحَب فَأظهِرُوا لِلحَّقِ. بِإطاعَتِكُْم أنفُسَكُْم ْ رْتُم َطهَّ لَقَْد ٢٢

لا ِيَةً، ثان ْ وُلِدْتُم لَقَْد ٢٣ طاهِرٍ. قَلٍْب مِْن ً َشدِيدَة ً ة َّ َمحَب ً بَعْضا بَعُْضكُْم وا ُّ وَأِحب
فََكما ٢٤ الخالِدَةُ. ُ ة َّ َي الح ِ الله ُ كَلِمَة ِهيَ تَفنَى لا بِْذرَةٍ مِْن بَْل ِيَةٍ، فان بِْذرَةٍ مِْن

الكِتاُب: يَقُوُل
كَالعُْشِب، ً جَمِيعا ُ »البَشَر

العُشِب. بِزَهْرِ ُ أشبَه َمجدِهِْم وَكُّلُ
، َيجِّفُ العُْشُب
يَسقُُط. ُ هْر َّ وَالز

✡ الأبَدِ.» إلَى فَتَبقَى ِ الله ُ كَلِمَة أمّا ٢٥

بِها. ْ بُشِّرْتُم َّتِي ال ِ الله ُ كَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه
٢

ٌ َسة مُقَّدَ ٌ ة وَُأمَّ ٌ حَيّ ٌ َحجَر
8- 6 :40 إَشعْياء ١:٢٥ ✡
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كَالأطفاِل وَتُوقُوا ٢ ةٍ. وَمَذَمَّ وََحسَدٍ وَنِفاٍق وَغِّشٍ مَكْرٍ كُّلِ مِْن ُصوا َّ فَتَخَل ١

ْ ذُقْتُم فَقَْد ٣ وََتخلُُصوا، تَنمُوا لـِكَي ، قِّيِ َّ الن وِحيِّ ُّ الر َلِيِب الح إلَى ً حَدِيثا المَولوديَن
ُ ه َّ لـَِكن العالَِم، أهُل ُ رَفََضه الَّذِي الحَّيُ ُ َجَر الح َ هُو المَِسيُح يَسُوعُ ٤ َطيٌِّب. ّبَ َّ الر أّنَ
ً ة َّ َحي ً ِحجارَة ً أيضا ْ أنتُم ُكونوا ٥ مِنْهُ، بونَ تَقتَرِ فَإْذ اْختارَهُ. الَّذي ِ الله لَدَى ثَمِيٌن
ةٍ َّ رُوِحي َ ذَباِئح ِتَقدِيِم ب َ الله َتخدِمونَ ِسينَ، مُقَّدَ ً كَهَنَة فَتَكونوا ، رُوِحيٍّ هَيكٍَل لِبِناءِ

الكِتاُب: يَقوُل إْذ ٦ المَِسيِح. بِيَسُوعَ ِ الله عِنْدَ مَقبُولَةٍ

يَةٍ، زاوِ َ َحجَر صِْهيَوْنَ فِي أَضُع إنِّي »ها
وَُمخْتاراً. ً ثَمِينا ً َحجَرا

✡ رَجاءٌ.» ُ لَه َيخيَب لَْن ِ بِه يُؤْمُِن وَالَّذي
… َ فَهُو يُؤْمِنُونَ، لا ذِيَن َّ لل أمّا تُؤمِنُونَ. مَْن يا ْ أنتُم عِندَكُْم ٌ يم كَر ٌ َحجَر َ فَهو ٧

البَنّاؤُونَ، ُ رَفََضه الَّذِي ُ َجَر »الح
✡ الأساِس.» َ َحجَر صارَ الَّذِي

أيضاً: َ وَهو ٨

النّاَس، ُ يُعثِر ٌ »َحجَر
تُْسقِطُهُْم.»✡ ٌ وََصخرَة

14 :8 إَشعْياء ٢:٨ ✡ 22 :118 المزمور ٢:٧ ✡ 16 :28 إَشعْياء ٢:٦ ✡
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لَهُْم. ُأعِّدَ الَّذِي ُ المَِصير َ هُو فَهَذا اللهِ، َ رِسالَة يُطِيعُونَ لا هُْم لِأّنَ رُونَ َّ يَتَعث
إلَى تَنتَمونَ ْ أنتُم َسةٌ. مُقَّدَ ٌ ة وَُأمَّ كَهَنَةٍ، ُ وَمَملـَكَة ُمختارٌ، فَشَعٌب ْ أنتُم أمّا ٩

ِ نُورِه إلَى لْمَةِ، الّظُ مَِن دَعاكُْم الَّذِي َ فَهُو العَظيمَةَ. ُ ِصفاتَه تُذِيعُوا لـِكَي اللهِ،
المُدهِِش.

َشعباً، تَكونوا لَْم يَوٍم، ذاَت ١٠

اللهِ. َشعُب ْ فَأنتُم الآنَ أمّا
رَحمَةٍ، ةِ َّ بِأي عونَ َّ َمَت تَت تَكونوا لَْم

مَْرحومونَ. ْ فَأنتُم الآنَ أمّا
الله ُمَجِّدُ ت ُ الّصاِلحَة أعمالنا

لِهَذا تَةً. َّ مُؤَق ً إقامَة العالَِم هَذا فِي تُقِيمُونَ ُ باء غُرَ ْ أنتُم الأِحبّاءُ، ها أّيُ ١١

غَيرِ بَينَ تَسلـُكُوا وَأْن ١٢ بُكُْم، ُتحارِ َّتِي ال َ يرَة الشِّرِّ هَواِت َّ الش بُوا َّ تَتَجَن أْن ُأناِشدُكُْم
يُلاِحظُونَ عِنْدَما لـَِكْن رِّ، َّ الش بِعَمَِل هِمونَكُْم يَتَّ هُْم إّنَ َحسَناً. ً ُسلوكا المُؤمِنينَ

َمجِيئِهِ. يَوِم فِي ِ لله َجْدَ الم َسيُعطُونَ الّصاِلحَةَ، أعمالـَكُمُ
السُلُطات طاعَة

الَّذِي لِلمَلِِك، اخَضعُوا ١٤ . ّبِ َّ للر ً إرضاء ةٍ َّ ي بَشَرِ ٍ ُسلْطَة لِكُّلِ اخَضعُوا ١٣

الخـَيرِ. فاعِلِي ِمَْدِح وَل الأشرارِ، ِ ِمُعاقَبَة ل يُرِسلُهُْم الَّذِيَن وَلِلحُّكاِم العُلْيا، ُ لْطَة الّسُ َ هُو
َجهِل مِْن النّابـِـَع الكَلامَ فَتُخرُِسوا الخـَيرَ، تَفعَلُوا أْن ِهيَ ِ الله َ مَِشيئَة لِأّنَ ١٥

رِّ، َّ لِلش ً غِطاء َ ة َّ ي ِّ الحُر تِلَْك تَستَخدِمُوا أْن دُونَ ً أحرارا ُكونُوا ١٦ َخفاءِ. الّسُ
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فِي إْخوَتَكُْم وا ُّ أِحب النّاِس. َمِيِع ِلج ً احتِراما أظهِرُوا ١٧ للهِ. َكخُّداٍم عِيشُوا بَْل
َلَِك. الم وَأكرِمُوا اللهَ، قُوا َّ ات المَِسيِح.

المَِسيح آلاِم مِثاُل
ُيحِسنونَ الَّذِيَن لِلأخيارِ لا احتِراٍم، بِكُّلِ لِسادَتِكُْم اخَضعُوا العِبِيدُ، ها أّيُ ١٨

وََيحتَمُِل إنساٍن، ُ مُعامَلَة ُ تُساء فَحـِينَ ١٩ أيضاً. لِلقُساةِ بَْل فَحَْسُب، مُعامَلَتِكُْم
ْ ُكنْتُم إْن لـَكُْم فَضٍل أّيُ ُ ه َّ لِأن ٢٠ المَدِيحَ. يَستَِحّقُ ُ ه َّ فَإن بِاللهِ، ً مُتَفَكِّرا ِ الظُلْم َ ألَم
تَْقتَدُوا أْن إلَيهِ: ُ الله ُ دَعاكُم ما فَهَذا ٢١ فَتَْحتَمِلُونَ؟ َسيٍئ عَمٍَل عَلَى تُعاقَبُونَ

فَهوَ: نَتْبَعَهُ، لـِكَْي ً مِثالا لَنا َ فَتَرَك أجلِنا، مِْن مَ َّ تَأل الَّذي بِالمَِسيِح
ةً، َّ َخطِي يَرتَِكْب »لَْم ٢٢

✡ كَذٍِب.» أّيُ ِ َمِه ف فِي يَكُْن وَلَْم

بَْل هدِيدِ، التَّ إلَى َلجَُأ ي فَلا مُ، َّ يَتَأل وَكانَ بِمِثلِها. َ الإهانَة يَرُدُّ فَلا يُهانُ، كانَ ٢٣
ِ َجسَدِه فِي َخطايانا حَمََل ُ نَفسُه َ هُو ٢٤ بِعَدٍل. َيحكُمُ الَّذِي ِ الله إلَى ُ أْمرَه ُ يُسَلِّم
ُشفِيتُمْ. فَبِِجراِحهِ البِرِّ. َ َحياة وََنحيا ِلخَطايانا، ِ بِالنِّسبَة نَمُوَت لـِكَي الخَشَبَةِ، عَلَى
وَالمُشْرِِف َحياتِكُْم راِعي إلَى الآنَ ُ عُْدتُم التّائِهَةِ، كَالخِراِف ْ ُكنتُم أْن وَبَعدَ ٢٥

عَلَيها.
٣

وَالأزواج َّوجاُت الز
9 :53 إَشعْياء ٢:٢٢ ✡
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يَرفُُضونَ الَّذِيَن ى َّ فَحَت . لِأزواِجكُّنَ ً أيضا اخَضعَْن وجاُت، َّ الز تُها َّ أي وَأنتُّنَ ١
مَن! َّ يَتَكَل أْن دُونَ زَوجاتِهِْم ُسلُوِك ِخلاِل مِْن َبحونَ يُر اللهِ، َ رِسالَة يُطِيعُوا أْن
جَمالـُكُّنَ يَعتَمِدَ أْن يَنبَغي لا ٣ . قّيَ َّ الت َ الّطاهِر ُسلُوَككُّنَ َسيُلاِحظونَ فَهُْم ٢

وَارتِداءِ هَِب، بِالذَّ َيُِّن ز َّ وَالت عْرِ، لِلّشَ المُتَكَلِِّف َّصفِيِف كَالت ةٍ َّ خارِجي َ أشياء عَلَى
جَماَل فَيَكُونَ القَلِب، مَِن جَمالـُكُّنَ يَنبَُع أْن يَنبَغي بَْل ٤ الفاِخرَةِ، المَلابِِس

اللهِ. عِنْدَ َمٍَن بِث ُ ر يُقَّدَ لا جَماٌل َ وَهو يَْذبُُل، لا الَّذي ِ ِمَة المُسال ِ الوَدِيعَة وِح ُّ الر
وََيخََضعَْن ِ بِالله يَثِْقَن فَكُّنَ الماضِي، فِي ساِت المُقَّدَ ُ النِّساء لَِت َّ تَجَم هَكَذا ٥
وَأنتُّنَ »َسيِّدِي.» ِ وَتُنادِيه َ بْراهِيم إ تُطيُع ُ سارَة كانَْت وَهَكَذا ٦ . لِأزواِجهِّنَ

َشيئاً. خائِفاٍت َ غَير واَب الّصَ تَفعَلَْن أْن َ يطَة شَرِ بَناتُها،
الجِنُس هُّنَ لأّنَ ٍم ِتَفَهُّ ب زَوجاتِكُْم عامِلوا الأزواُج، ها أّيُ ً أيضا ْ وَأنْتُم ٧

افعَلُوا الجَدِيدَةِ. َياةِ الح ِ نِعمَة نَواِل فِي لـَكُْم يكاٍت َكشَرِ فَأكرِمُوهُّنَ الأضعَُف،
َصلَواتُكُْم. تُعاَق لِئَلّا هَذا

الحَّق أجِل مِْن ُ المُعاناة
ُمحِبِّينَ بَعضاً، بَعُضكُْم مُتَفَهِّمِينَ الفِكْرِ، انِسجاِم فِي ً جَمِيعا عِيشُوا وَأِخيراً، ٨

بِمِثلِها، ِ الإساءَة عَلَى وا تَرُدُّ لا ٩ وَمُتَواِضعِينَ. َشفُوقِينَ كَإخوَةٍ، ً بَعضا بَعُضكُْم
أّنَ تَعلَمُونَ كُْم َّ لِأن إلَيكُْم، ُ يُسيئ ِمَْن ل ِ الله َ بَرَكَة اطلُبُوا بَُل بِمِثلِها، ِ الإهانَة عَلَى أْو

الكِتاُب: يَقُوُل ١٠ بَرَكَةً. تَنالُوا لـِكَي دَعاكُْم َ الله

َياةِ، بِالح َع َّ َمَت يَت أْن أحَدٌ أرادَ »إْن
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بِالخـَيْرِ، ً مَملوءَة ً أيّاما وَيَرَى
رِّ، َّ الش مَِن ُ لِسانَه فَليَحفَْظ

ُخادِِع. الم الكَلاِم مَِن وََشفَتَيهِ
الخـَيرَ. يَفعَِل وَ ، رَّ َّ الش ِب َّ لْيَتََجن ١١

ُيحَّقِقَهُ. ى َّ َحت وَيُثابِرْ لاِم، الّسَ إلَى لِيَْسَع
الأبرارِ، عَلَى * ّبِ َّ الر عَينَيَّ لِأّنَ ١٢

َصلَواتِهِْم. إلَى مُنتَبِهَتاِن وَُأذُنَيهِ
✡ رِّ.» َّ الش فاعِلِي عَْن ُ وَجهَه ُيحَوُِّل ّبَ َّ الر لـَِكّنَ

بِسَبَِب ْ عانَيتُم إذا ١٤ لِلخَيرِ؟ مُتََحمِِّسينَ ْ ُكنتُم إْن يُؤْذِيَكُْم أْن يَستَطِيُع فَمَْن ١٣

وَقِّرُوا بَْل ١٥ تَنزَِعجُوا،« وَلا تَهدِيداتِهِْم، تَرهَبُوا »لا لـَكُْم! ً فَهَنِيئا الحَّقِ، عَمَِل
لِكُّلِ َجواٍب لِتَقدِيِم واِم الدَّ عَلَى مُستَعِّدِيَن وَُكونُوا بِكُْم، قُلُو فِي ً َبّا ر المَِسيَح
ٍ بِوَداعَة هَذا افعَلُوا لـَِكِن ١٦ جَمِيعاً. ُ ـِكُونَه تَمل الَّذِي جاءِ َّ لِلر ً تَفِسيرا يَطلُُب مَْن
الَّذِيَن َيخجَُل فَبِهَذا عَلَيكُْم. يُفتَرَى عِندَما ى َّ َحت ً نَقِيّا َضمِيرَكُْم وَاحفَظُوا وَوَقاٍر.
أجِل مِْن تُعانُوا أْن أفَضُل ُ ه َّ لِأن ١٧ المَِسيِح. فِي الحَسََن ُسلُوَككُمُ يُشَوِّهُونَ

. رَّ َّ الش ـِكُمُ فِعل بِسَبَِب تُعانُوا أْن مِْن اللهُ، َ شاء إذا الخـَيرَ، ـِكُمُ فِعل
ُ نَفسَه المَِسيَح لِأّنَ ١٨

٣:١٢ *
إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد »يهوه،« َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل َّب. الر

16- 12 :34 المزمور ٣:١٢ ✡ »الله.»
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واِحدَةً. ةً مَّرَ َخطايانا أجِل مِْن ماَت
ِبِينَ، المُذن أجِل مِْن ُ البَرِيء ماَت

اللهِ. إلَى بَهُْم ِّ يُقَر لـِكَي
ِبجَسَدِهِ، ماَت

وِح. ُّ الر ةِ َّ بِقو َ ُأقيم َّ ثُم

وَهيَ ٢٠ الّسِْجِن. فِي َّتِي ال لِلأرواِح وَأعلََن ذَهََب أيضاً، وِح ُّ الر وَفِي ١٩

نُوَح، زَمَِن فِي بَِصبْرٍ ُ يَنتَظِر ُ الله كانَ لَمّا قَدِيماً، َ الله عََصِت َّتْي ال الأْرواُح
ُأنْقِذُوا أشخاٍص ُ ِيَة ثَمان قَلِيٌل: عَدَدٌ إلّا َ فينَة الّسَ يَْدخُِل وَلَْم فِينَةِ. الّسَ ِناءِ ب َ أثناء
بِأْن لا أيضاً، الآنَ ُ تُنقِذُكُم َّتِي ال َ ة َّ المَعمودي ُمَثُِّل ي رَْمٌز وَهَذا ٢١ الماءِ. ِ بِواِسطَة
فَنَخلَُص صاِلحاً، ً َضمِيرا ِ الله مَِن نَطلََب بِأْن بَْل بِالماءِ، الخارِِجيِّ الجِسْمَ نَغِسَل
يَمِينِ عَْن َ وَهُو ماءَ، الّسَ يَسُوعُ دَخََل فَقَْد ٢٢ المَوِت. مَِن المَِسيِح يَسُوعَ ِ بِقِيامَة

وَقُوّاٌت. وََسلاطِينُ ٌ مَلائِكَة ُ لَه وََتخَضُع اللهِ.
٤

غيير َّ الت َحياةٌ
مَْن لِأّنَ الفِكْرِ. بِهَذا ً أيضا ْ َأنتُم ُحوا َّ تَسَل ِبجَسَدِهِ، مَ َّ تَأل قَْد المَِسيُح دامَ َما ف ١

ِ َحياتِه َ ة َّ بَقِي يُكَرُِّس يَعُودُ وَلا ٢ ةِ، َّ الخَطِي فِي العَيِش عَِن ُف َّ يَتَوَق بِالجَسَدِ، مُ َّ يَتَأل
مِْن ْ قََضيتُم ما فََكفاكُْم ٣ اللهِ. ِ إرادَة لِتَنفِيذِ بَْل ةِ، َّ ي البَشَرِ هَواِت َّ لِلش ِ ة َّ الأْرِضي
أنواِع كُّلِ فِي ْ انغَمَْستُم إذِ المُؤْمِنِينَ، ُ غَير ُ يدُه يُر ما تَفعَلُونَ ْ وَأنتُم الماضِي فِي وَقٍْت
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الأصناِم ِ وَعِبادَة المُنَحرِِف وَاللَهوِ ِ َلاعَة وَالخ ِ كْر وَالّسُ هَواِت َّ وَالش ةِ َّ الجِنِسي الخَطايا
البَغِيَضةِ.

فَيَفتَرُونَ هَذا، انحِلالِهِْم تَيّارِ فِي ُتجارُونَهُْم لا َّكُْم أن الآنَ بُونَ يَستَغرِ وَهُْم ٤
َ عِنْد َسيُحاِسبُهُْم وَالأمواِت، الأحياءِ ِ لإدانَة المُستَعِّدَ المَِسيَح لـَِكّنَ ٥ عَلَيكُْم.
َ أثناء النّاُس فَأدانَهُمُ سابِقاً، بُشِّروا قَْد كانُوا مَْن الآنَ الأمواِت َمَِن ف ٦ َمجِيئِهِ.

بِالرٌّوِح. َحياةٌ لَهُْم تَكونَ أْن يدُ يُر كانَ َ الله لـَِكّنَ َحياتِهِْم.
صاِلحون وُكَلاءٌ

أنفُسَكُْم، وَاْضبُطُوا مُتَعَّقِلِينَ فَكُونُوا شَيءٍ. كُّلِ ِ نِهايَة زَمَُن اقتَرََب لَقَدِ ٧

لِبَعٍْض بَعُضكُْم تُكُْم َّ َمحَب لِتَكُْن شَيءٍ، كُّلِ وَفَوَق ٨ َصلَواتِكُْم. فِي يُفِيدُكُْم فَهَذا
دُونَ لِبَعٍض بَعُضكُْم بُيُوتَكُْم افتَُحوا ٩ َكثِيرَةً. َخطايا ُ تَغفِر َ ة َّ َحَب الم لِأّنَ ِتَةً، ثاب
ِ ِخدمَة فِي ِ الله مَِن نالَها َّتِي ال َ المَوهِبَة مِنْكُمُ واِحدٍ كُّلُ وَليَستَخدِْم ١٠ رٍ. تَذَمُّ
مُ، َّ يَتَكَل مَْن ١١ المُتُنَوِّعَةِ. بِأشكالِها ِ الله ِ نِعمَة عَلَى صاِلحـِينَ َ َكوُكَلاء يَن، الآخَر
وَهَكَذا اللهُ. ُ لَه يُعطيها َّتِي ال ةِ َّ بِالقُو فَلْيَخدِْم َيخدِمُ، وَمَْن اللهِ، بِكَلاِم ْم َّ فَليَتَكَل
الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى ُ ة َّ وَالقُو َجدُ الم ُ لَه المَِسيِح. بِيَسُوعَ للهِ، شَيءٍ كُّلِ فِي َجدُ الم يُعطَى

آمِين.
المُؤمِن ُ ألَم

تَهدُِف َّتي وَال بَينَكُْم، َ الحاِصلَة َ دِيدَة الّشَ المِحََن الأِحبّاءُ، ها أّيُ بُوا تَستَغرِ لا ١٢
افرَُحوا بَِل ١٣ لـَكُْم، َيحدُُث غَرِيٍب َكشَيءٍ إلَيها تَنظُرُوا فَلا امتِحانِكُْم. إلَى
َمجدُ ُ يَظهَر عِندَما ً فَرَحا تَفيضوا لـِكَي المَِسيِح، آلاِم فِي الآنَ تَشتَرُِكونَ كُْم َّ لِأن
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وَح ُّ الر لِأّنَ المَسيِح، اسِْم أجِل مِْن تُهانُونَ ْ ُكنْتُم إْن لـَكُْم ً فَهَنِيئا ١٤ المَسيِح.
فاعُِل أْو قاتٌِل ُ ه َّ لأن أحَدُكُْم ْم َّ يَتَأل فَلا ١٥ عَلَيكُْم. َيحِّلُ اللهِ، رُوَح َجِيدَ، الم
مَِسيِحيّاً، ِ لـَِكونِه مَ َّ تَأل إذا لـَِكْن، ١٦ يَعنِيهِ. لا ما فِي مُتَدَخٌِّل ى َّ َحت أْو شَرٍّ،
وَقُْت حانَ فَقَْد ١٧ المَِسيِح. اسْمَ يَحمُِل ُ ه َّ لِأن َ الله ُمَجِّدِ لِي بَْل َلِهِ. َج ِلخ مُوِجَب فَلا
الَّذِيَن ُ نِهايَة َستَكُونُ فََكيَف ِنا، ب يَبدَُأ كانَ فِإْن اللهِ. ِ بِعائِلَة ً بَدءا الإلَهّيِ القَضاءِ

اللهِ؟ َ بِشارَة يُطيعونَ لا

بِالفاِجرِ َسيَِحّلُ َماذا ف َيخلُُص، بِالكادِ ُ الّصاِلح الإنسانُ كانَ »فَإْن ١٨
✡ وَالخاطِِئ؟«

خالِقِهِمُ لَدَى ً وَديعَة َحياتَهُْم ِ الله ِ مَِشيئَة ِبحَسَِب يُعانُونَ الَّذِيَن فَلْيََضِع ً إذا ١٩
الخـَيرِ. عَمََل وَلْيُواِصلوا الأمينِ،

٥
الله ُ ة َّ رَعي

يٍك وَشَرِ المَِسيِح، لآلاِم وََكشاهِدٍ مِثلِهِْم، َكشَيٍخ يُوَخ، الّشُ ُأناِشدُ وَالآنَ ١

َتحَت َّتِي ال ِ الله َ ة َّ رَعِي ارعُوا لَهُمُ وَأقُوُل ٢ مُستَقبَلاً، ُ َسيَظهَر الَّذِي َجدِ الم فِي
كُْم َّ لِأن بَْل ونَ، ُّ مُضطَر َّكُْم لأن لا عَلَيهِْم، كَمُشرِفِينَ اخدِمُوهُْم تِكُْم. َّ مَسؤُولِي
بِنَشاٍط. بَْل ماٍل، فِي ً َطمَعا تَعمَلُوا وَلا اللهِ. ِ مَِشيئَة َحسََب ذَلَِك فِي راغِبُونَ
ةِ. َّ عِي َّ لِلر ً صاِلحا ً مِثالا ُكونُوا بَْل رِعايَتِكُْم، َتحَت هُْم مَْن عَلَى َّطُوا تَتَسَل وَلا ٣
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بطرس  ١   ٥:١٢ xii     ١ بطرس ٥:٤

تَذبَُل لَْن الَّذِي َجِيدِ الم الانتِصارِ إكلِيَل َستَنالُونَ عاةِ، ُّ الر راِعي ُ يَظهَر وَعِندَما ٤
أوراقُهُ.

واُضِع َّ الت ثَوَب ً جَمِيعا وَالبَسُوا يُوِخ. لِلّشُ اخَضعُوا باُب، الّشَ ها أّيُ كَذَلَِك ٥
بَعٍض. أمامَ بَعُضكُْم

يَن، ِ المُتََكبِّر ُ يُقاوِم َ الله »لِأّنَ
✡ لِلمُتَواِضعِينَ.» ُ نِعمَتَه ُ يُظهِر ُ ه َّ لـَِكن

المُناِسِب. الوَقِت فِي يَرفَعَكُْم لـِكَي ةِ، َّ ي القَو ِ الله يَدِ َتحَت تَواَضعُوا لِذَلَِك ٦

بِكُْم. ُّ يَهتَم َ فَهُو هُمُومِكُْم، كُّلَ عَلَيهِ وَاطرَُحوا ٧

ُل َّ يَتَجَو يطانُ الّشَ ُ كُم عَدُّوَ لِأّنَ مُتَيَّقِظِينَ. مُتَعَّقِلِينَ فِس َّ الن مُنَضبِطِي ُكونُوا ٨
ْ فَأنتُم يمانِكُْم. إ فِي ُ ياء أقوِ ْ وَأنتُم ُ فَقاوِمُوه ٩ َلتَهِمُهُ. ي ْن َّ عَم ً باِحثا ُ يَزأر أَسدٍ مِثَل
العالَْم. كُّلِ فِي إْخوَتَكُْم ً أيضا تُِصيُب بِها، ونَ ُّ تَمُر َّتِي ال نَفسَها الآلامَ أّنَ تَعلَمُونَ
قَلِيلاً. مُوا َّ تَتَأل أْن بَعْدَ وَيُثَبِّتُكُْم وَيَسنِدُكُْم شَيءٍ، كُّلَ َسيَُصوُِّب َ الله لـَِكّنَ ١٠

فِي الأبَدِّيِ ِ َمجدِه فِي الاشتِراِك إلَى دَعاكُْم الَّذِي َ وَهُو نِعمَةٍ. كُّلِ ُ مَصدَر َ فَهُو
آمِين. الأبَدِ. إلَى َجدُ وَالم ُ ة َّ القُو ُ لَه ١١ يَسُوعَ. المَِسيِح

خاتِمَة
ً أخا ُ أعتَبِرُه الَّذِي ِسلْوانَُس ِ بِمُساعَدَة َ القَِصيرَة َ الرِّسالَة ِ هَذِه إلَيكُْم َكتَبُْت ١٢

فِيها. فاثبُتُوا ةُ. َّ الحَقِيقِي ِ الله ُ نِعمَة ِهيَ ِ هَذِه أّنَ وَأشهَدَ ُأَشجِّعَكُْم، لـِكَي ُمخلِصاً،
34 :3 أمثال ٥:٥ ✡
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َكما مَعَكُْم. ُ الله اْختارَها َّتي ال بابَِل، فِي َّتي ال ُ الـَكنِيسَة لامَ الّسَ تُهدِيكُمُ ١٣
ابْنِي. مَْرقُُس عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم

ةٍ. َّ َمحَب ِ بِقُبلَة ً بَعضا بَعُضكُْم وا ُّ َحي ١٤

المَِسيِح. فِي ْ أنتُم مَْن يا ً جَمِيعا لـَكُْم َسلامٌ
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