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، َحتَّى َوإِْن َكاَن اْلَبْعُض الَ ُيِطيُعوَن اْلَكلَِمَة، 1 َساُء، ُكنَّ َخاِضَعاٍت لِِرَجالُِكنَّ ُتَها النِّ َساِء ِبُدوِن َكذلُِكنَّ أَيَّ  َكلَِمٍة،ُيْرَبُحوَن ِبِسيَرِة النِّ

اِهَرَة ِبَخْوفٍ  2  .ُمالَِحِظيَن ِسيَرَتُكنَّ الطَّ

َياِب، 3 َهِب َولِْبِس الثِّ َحلِّي ِبالذَّ ْعِر َوالتَّ َة، ِمْن َضْفِر الشَّ يَنَة اْلَخاِرِجيَّ  َوالَ َتُكْن ِزيَنُتُكنَّ الزِّ

اَم هللِا َكِثيُر الثََّمنِ َبْل إِْنَساَن اْلَقْلِب اْلَخِفيَّ ِفي اْلَعِديَمِة اْلَفَساِد، ِزي 4 وِح اْلَوِديِع اْلَهاِدِئ، الَِّذي ُهَو قُدَّ  .َنَة الرُّ

الَُت َعلَى هللِا، ُيَزيِّنَّ أَْنفَُسُهنَّ خَ  5 يَساُت أَْيًضا اْلُمَتَوكِّ َساُء اْلِقدِّ ُه هَكَذا َكاَنْت َقِديًما النِّ ،َفإِنَّ  اِضَعاٍت لِِرَجالِِهنَّ

اهُ َكَما َكاَنْت َسا 6 َدَها»َرةُ ُتِطيُع إِْبَراِهيَم َداِعَيًة إِيَّ  .الَِّتي ِصْرُتنَّ أَْوالََدَها، َصاِنَعاٍت َخْيًرا، َوَغْيَر َخاِئَفاٍت َخْوًفا اْلَبتَّةَ «. َسيِّ

َساِئيِّ َكا 7 َجاُل، ُكوُنوا َساِكِنيَن ِبَحَسِب اْلِفْطَنِة َمَع اإلَِناِء النِّ َها الرِّ اُهنَّ َكَراَمًة، َكاْلَواِرَثاِت أَْيًضا َمَعُكْم ِنْعَمَة اْلَحَياِة، لَِكْي الَ َكذلُِكْم أَيُّ ألَْضَعِف، ُمْعِطيَن إِيَّ
 .ُتَعاَق َصلََواُتُكمْ 

ٍة، ُمْشِفِقيَن، لَُطَفاءَ  8 ٍة أََخِويَّ ْأيِ ِبِحسٍّ َواِحٍد، َذِوي َمَحبَّ َهاَيُة، ُكوُنوا َجِميًعا ُمتَِّحِدي الرَّ  ،َوالنِّ

ُكْم لِهذَ  9  .ا ُدِعيُتْم لَِكْي َتِرُثوا َبَرَكةً َغْيَر ُمَجاِزيَن َعْن َشّر ِبَشّر أَْو َعْن َشِتيَمٍة ِبَشِتيَمٍة، َبْل ِباْلَعْكِس ُمَباِرِكيَن، َعالِِميَن أَنَّ

10 : اًما َصالَِحًة، َفْلَيْكفُفْ »ألَنَّ  لَِساَنُه َعِن الشَّرِّ َوَشَفَتْيِه أَْن َتَتَكلََّما ِباْلَمْكِر، َمْن أََراَد أَْن ُيِحبَّ اْلَحَياَة َوَيَرى أَيَّ

الََم َوَيِجدَّ ِفي أََثِرهِ  11  .لُِيْعِرْض َعِن الشَّرِّ َوَيْصَنِع اْلَخْيَر، لَِيْطلُِب السَّ

بِّ َعلَى األَْبَراِر، َوأُْذَنْيِه إِلَى َطلَِبِتِهْم، َولِكنَّ وَ  12 بِّ ِضدُّ َفاِعلِي الشَّرِّ ألَنَّ َعْيَنيِ الرَّ  .«ْجَه الرَّ

لِيَن ِباْلَخْيِر؟ 13  َفَمْن ُيْؤِذيُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمَتَمثِّ

ا َخْوَفُهْم َفالَ َتَخافُوهُ َوالَ َتْضَطِرُبوا، 14 ، َفُطوَباُكْم. َوأَمَّ  َولِكْن َوإِْن َتأَلَّْمُتْم ِمْن أَْجِل اْلبِرِّ

بَّ  15 ُسوا الرَّ َجاِء الَِّذي ِفيُكمْ َبْل َقدِّ يَن َداِئًما لُِمَجاَوَبِة ُكلِّ َمْن َيْسأَلُُكْم َعْن َسَبِب الرَّ  ، ِبَوَداَعٍة َوَخْوٍف،اإلِلَه ِفي قُلُوِبُكْم، ُمْسَتِعدِّ

الَِحَة ِفي اْلَمِسيِح،  16  .ُيْخَزْوَن ِفي َما َيْفَتُروَن َعلَْيُكْم َكَفاِعلِي َشرّ َولَُكْم َضِميٌر َصالٌِح، لَِكْي َيُكوَن الَِّذيَن َيْشِتُموَن ِسيَرَتُكُم الصَّ

 .األَنَّ َتأَلَُّمُكْم إِْن َشاَءْت َمِشيَئُة هللِا، َوأَْنُتْم َصاِنُعوَن َخْيًرا، أَْفَضُل ِمْنُه َوأَْنُتْم َصاِنُعوَن َشرًّ  17

ًة َواِحَدًة ِمْن أَجْ  18 َبَنا إِلَى هللِا، ُمَماًتا ِفي اْلَجَسِد َولِكْن ُمْحيًى ِفيَفإِنَّ اْلَمِسيَح أَْيًضا َتأَلََّم َمرَّ وِح، ِل اْلَخَطاَيا، اْلَبارُّ ِمْن أَْجِل األََثَمِة، لَِكْي ُيَقرِّ  الرُّ

ْجِن، 19  الَِّذي فِيِه أَْيًضا َذَهَب َفَكَرَز لأِلَْرَواِح الَِّتي ِفي السِّ

اِم ُنوٍح، إِْذ َكاَن اْلفُْلُك ُيْبَنى، الَِّذي ِفيِه َخلََص َقلِيلُوَن، أَْي َثمَ إِْذ َعَصْت َقِديًما، ِحيَن َكاَنْت  20 ًة ِفي أَيَّ  .اِني أَْنفٍُس ِباْلَماءِ أََناةُ هللِا َتْنَتِظُر َمرَّ

ُة. الَ إَِزالَُة َوَسِخ اْلَجَسِد، بَ  21  ْل ُسَؤاُل َضِميٍر َصالٍِح َعِن هللِا، ِبِقَياَمِة َيُسوَع اْلَمِسيِح،الَِّذي ِمَثالُُه ُيَخلُِّصَنا َنْحُن اآلَن، أَيِ اْلَمْعُموِديَّ

اٌت ُمْخَضَعٌة لَهُ  22 َماِء، َوَمالَِئَكٌة َوَسالَِطيُن َوقُوَّ  .الَِّذي ُهَو فِي َيِميِن هللِا، إِْذ َقْد َمَضى إِلَى السَّ

 


