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 1االصحاح  

َة َوأَِسيَّ  1 ُدوِكيَّ َة َوَكبَّ ِبيَن ِمْن َشَتاِت ُبْنُتَس َوَغالَِطيَّ َتاِرينَ ُبْطُرُس، َرُسوُل َيُسوَع اْلَمِسيِح، إِلَى اْلُمَتَغرِّ ْْ َة، اْلُم ِِيِنيَّ  ا َوِبي

ْر لَ  2 َِ اَعِة، َوَرشِّ َدِم َيُسوَع اْلَمِسيِح: لُِتْك وِح لِلطَّ اِبِق، ِفي َتْقِديِس الرُّ الَمُ ِبُمْقَتَضى ِعْلِم هللِا اآلِب السَّ ْعَمُة َوالسَّ  .ُكُم النِّ

ِِيَرِة َولََدنَ  3 َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َحَسَب َرْحَمِتِه اْلَك ، ِبِقَياَمِة َيُسوَع اْلَمِسيِح ِمَن األَْمَواِت،ُمَباَرٌك هللاُ أَُبو َربِّ اِنَيًة لَِرَجاٍء َحيٍّ َِ  ا 

َماَواِت ألَْجلُِكْم، 4  لِِميَراٍث الَ َيْفَنى َوالَ َيَتَدنَُّس َوالَ َيْضَمِحلُّ، َمْحفُوٌظ ِفي السَّ

الٍَص مُ  5 َْ ِة هللِا َمْحُروُسوَن، ِبإِيَماٍن، لِ ِْيرِ أَْنُتُم الَِّذيَن ِبقُوَّ َماِن األَ  .ْسَتَعدٍّ أَْن ُيْعلََن ِفي الزَّ

ُكُم اآلَن  6 َعٍة، إِْن َكاَن َيِجُب  الَِّذي ِبِه َتْبَتِهُجوَن، َمَع أَنَّ  ُتْحَزُنوَن َيِسيًرا ِبَتَجاِرَب ُمَتَنوِّ

َهِب اْلَفاِني، مَ  7 َمُن ِمَن الذَّ ِْ اِر، ُتوَجُد لِْلَمْدِح َواْلَكَراَمِة َواْلَمْجِد ِعْنَد اْسِتْعالَِن َيُسوَع اْلَمِسيِح،لَِكْي َتُكوَن َتْزِكَيُة إِيَماِنُكْم، َوِهَي أَ ُه ُيْمَتَحُن ِبالنَّ  َع أَنَّ

 الَ ُيْنَطُق ِبِه َوَمِجيٍد، ِبَفَرحٍ  الَِّذي َوإِْن لَْم َتَرْوهُ ُتِحبُّوَنُه. ذلَِك َوإِْن ُكْنُتْم الَ َتَرْوَنُه اآلَن لِكْن ُتْؤِمُنوَن ِبِه، َفَتْبَتِهُجونَ  8

الََص النُّفُوسِ  9 َْ  .َناِئلِيَن َغاَيَة إِيَماِنُكْم 

ْعَمِة الَِّتي ألَْجلُِكْم، 10 أُوا َعِن النِّ الََص الَِّذي َفتََّش َوَبَحَث َعْنُه أَْنِبَياُء، الَِّذيَن َتَنبَّ َْ  اْل

ِِيَن أَيُّ َوْقٍت أَْو َما اْلَوْقُت الَّذِ  11  .الَِّتي َبْعَدَها ي َكاَن َيِدلُّ َعلَْيِه ُروُح اْلَمِسيِح الَِّذي ِفيِهْم، إِْذ َسَبَق َفَشِهَد ِباآلالَِم الَِّتي لِْلَمِسيِح، َواألَْمَجادِ َباِح

ِدُموَن ِبهِذِه األُُموِر ا 12 ْْ ُهْم لَْيَس ألَْنفُِسِهْم، َبْل لََنا َكاُنوا َي وِح اْلقُُدِس الَِّذيَن أُْعلَِن لَُهْم أَنَّ ِبْرُتْم ِبَها أَْنُتُم اآلَن، ِبَواِسَطِة الَِّذيَن َبشَُّروُكْم ِفي الرُّ ْْ ُ لَِّتي أ
لَِع َعلَْيَها َماِء. الَِّتي َتْشَتِهي اْلَمالَِئَكُة أَْن َتطَّ  .اْلُمْرَسِل ِمَن السَّ

ْعَمِة الَِّتي ُيْؤَتى ِبَها إِلَْيُكْم ِعْنَد اْسِتْعالَِن َيُسوَع اْلَمِسيحِ لِذلَِك َمْنِطقُوا أَْحَقاَء ِذْهِنُكْم َصاِحيَن، َفأَْلقُوا َرجَ  13 َماِم َعلَى النِّ  .اَءُكْم ِبالتَّ

اِبَقَة ِفي َجَهالَِتُكْم، 14 اَعِة، الَ ُتَشاِكلُوا َشَهَواِتُكُم السَّ  َكأَْوالَِد الطَّ

وِس الَِّذي َدَعاُكْم، ُكوُنوا  15 يِسيَن ِفي ُكلِّ ِسيَرةٍ َبْل َنِظيَر اْلقُدُّ  .أَْنُتْم أَْيًضا ِقدِّ

ُه َمْكُتوٌب: 16 وسٌ »ألَنَّ يِسيَن ألَنِّي أََنا قُدُّ  .«ُكوُنوا ِقدِّ

ْوٍف،ْم َوإِْن ُكْنُتْم َتْدُعوَن أًَبا الَِّذي َيْحُكُم ِبَغْيِر ُمَحاَباٍة َحَسَب َعَمِل ُكلِّ َواِحٍد، َفِسيُروا َزَماَن ُغْرَبِتكُ  17 َْ  ِب

ٍة أَْو َذَهٍب، ِمْن ِسيَرِتُكُم اْلَباِطلَِة الَِّتي َتَقلَّ  18 ُكُم اْفُتِديُتْم الَ ِبأَْشَياَء َتْفَنى، ِبِفضَّ  ْدُتُموَها ِمَن اآلَباِء،َعالِِميَن أَنَّ

 َبْل ِبَدٍم َكِريٍم، َكَما ِمْن َحَمل ِبالَ َعْيٍب َوالَ َدَنٍس، َدِم اْلَمِسيِح، 19

يَرِة ِمْن أَْجلُِكْم،مَ  20 ِْ  ْعُروًفا َساِبًقا َقْبَل َتأِْسيِس اْلَعالَِم، َولِكْن َقْد أُْظِهَر ِفي األَْزِمَنِة األَ

 .ُهَما ِفي هللاِ  َوَرَجاَءُكمْ  أَْنُتُم الَِّذيَن ِبِه ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل الَِّذي أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت َوأَْعَطاهُ َمْجًدا، َحتَّى إِنَّ إِيَماَنُكمْ  21

َياِء، َفأَِحبُّوا َبْعضُ  22 ِة اْلَعِديَمِة الرِّ ِويَّ َْ ِة األَ وِح لِْلَمَحبَّ ةٍ َطهُِّروا ُنفُوَسُكْم ِفي َطاَعِة اْلَحقِّ ِبالرُّ  .ُكْم َبْعًضا ِمْن َقْلٍب َطاِهٍر ِبِشدَّ

ا الَ  23 اِنَيًة، الَ ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، َبْل ِممَّ َِ ِة اْلَباِقَيِة إِلَى األََبدِ َمْولُوِديَن   . َيْفَنى، ِبَكلَِمِة هللِا اْلَحيَّ

24 :  ُكلَّ َجَسٍد َكُعْشٍب، َوُكلَّ َمْجِد إِْنَساٍن َكَزْهِر ُعْشٍب. اْلُعْشُب َيِبَس َوَزْهُرهُ َسَقَط،»ألَنَّ
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ُبُت إِلَى األََبدِ  25 ِْ بِّ َفَت ا َكلَِمُة الرَّ ْرُتْم ِبَهاَوهِذِه ِهَي اْلكَ «. َوأَمَّ  .لَِمُة الَِّتي ُبشِّ

 


