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 1اصحاح 

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

ْر لَُكُم النِّعْ ِبُمْقَتَضى  2 َِ اَعِة، َوَرشِّ َدِم َيُسوَع اْلَمِسيِح: لُِتْك وِح لِلطَّ اِبِق، ِفي َتْقِديِس الرُّ الَمُ ِعْلِم هللِا اآلِب السَّ  .َمُة َوالسَّ

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

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

الٍَص ُمْسَتَعدٍّ أَ  5 َْ ِة هللِا َمْحُروُسوَن، ِبإِيَماٍن، لِ ِْيرِ أَْنُتُم الَِّذيَن ِبقُوَّ َماِن األَ  .ْن ُيْعلََن ِفي الزَّ

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

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

 ُق ِبِه َوَمِجيٍد،ِبَفَرٍح الَ ُيْنطَ  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 الَِّذي َكاَن َيدِ  11  .َدَهالُّ َعلَْيِه ُروُح اْلَمِسيِح الَِّذي ِفيِهْم، إِْذ َسَبَق َفَشِهَد ِباآلالَِم الَِّتي لِْلَمِسيِح، َواألَْمَجاِد الَِّتي َبعْ َباِح

بِ  12 ْْ ُ ِدُموَن ِبهِذِه األُُموِر الَِّتي أ ْْ ُهْم لَْيَس ألَْنفُِسِهْم، َبْل لََنا َكاُنوا َي وِح اْلقُُدِس الَِّذيَن أُْعلَِن لَُهْم أَنَّ ْرُتْم ِبَها أَْنُتُم اآلَن، ِبَواِسَطِة الَِّذيَن َبشَُّروُكْم ِفي الرُّ
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 َرَجاَءُكْم ِبال 13 َماِم َعلَى النِّ  .تَّ

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

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

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

،َوإِْن ُكْنُتْم َتْدُعوَن أًَبا الَِّذي َيْحُكُم ِبَغْيِر ُمَحاَباٍة َحَسَب َعَمِل ُكلِّ َواِحٍد، َفِسيُروا َزَماَن ُغْرَبِتكُ  17 ٍٍ ْو َْ  ْم ِ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،َمْعُروًفا  20 ِْ  َساِبًقا َقْبَل َتأِْسيِس اْلَعالَِم، َولِكْن َقْد أُْظِهَر ِفي األَْزِمَنِة األَ

 .ي هللاِ َوَرَجاَءُكْم ُهَما فِ  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 َيْفنَ  23 اِنَيًة، الَ ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، َبْل ِممَّ َِ ِة اْلَباِقَيِة إِلَى األََبدِ َمْولُوِديَن   .ى، ِ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 اْلَكلَِمُة ا«. َوأَمَّ  .لَِّتي ُبشِّ

 

 

 2اصحاح 

ٍة، 1 َياَء َواْلَحَسَد َوُكلَّ َمَذمَّ ْبٍث َوُكلَّ َمْكٍر َوالرِّ ُْ  َفاْطَرُحوا ُكلَّ 

 َوَكأَْطَفال َمْولُوِديَن اآلَن، اْشَتُهوا اللََّبَن اْلَعْقلِيَّ اْلَعِديَم اْلِغشِّ لَِكْي َتْنُموا ِبِه، 2

بَّ َصالِحٌ إِْن ُكْنُتْم َقْد ُذقْ  3  .ُتْم أَنَّ الرَّ

َتاٌر ِمَن هللِا َكِريٌم، 4 ْْ ا َمْرفُوًضا ِمَن النَّاِس، َولِكْن ُم  الَِّذي إِْذ َتأُْتوَن إِلَْيِه، َحَجًرا َحي ً

يَن  5 ةٍ ُكوُنوا أَْنُتْم أَْيًضا َمْبِنيِّ ًسا، لَِتْقدِ  َكِحَجاَرٍة َحيَّ ا، َكَهُنوًتا ُمَقدَّ ٍة َمْقُبولٍَة ِعْنَد هللِا ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ َبْيًتا ُروِحي ً  .يِم َذَباِئَح ُروِحيَّ

ُن أَْيًضا ِفي اْلِكَتاِب: 6 َزى»لِذلَِك ُيَتَضمَّ ْْ َتاًرا َكِريًما، َوالَِّذي ُيْؤِمُن ِبِه لَْن ُي ْْ  .«هَنَذا أََضُع ِفي ِصْهَيْوَن َحَجَر َزاِوَيٍة ُم

ا لِلَِّذيَن الَ ُيِطيُعوَن، َفلَُكْم أَْنُتُم الَِّذيَن تُ  7 اِوَيةِ »ْؤِمُنوَن اْلَكَراَمُة، َوأَمَّ اُؤوَن، ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّ  «َفاْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّ

ُُِروَن َغْيَر َطاِئِعيَن لِْلَكلَِمِة، األَْمُر الَِّذي » 8 َرٍة. الَِّذيَن َيْع ِْ َرَة َع ْْ  «ُجِعلُوا لَهُ َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَص

ِبُروا ِبَفضَ  9 ْْ َسٌة، َشْعُب اْقِتَناٍء، لَِكْي ُت ٌة ُمَقدَّ ، أُمَّ َتاٌر، َوَكَهُنوٌت ُملُوِكيٌّ ْْ ا أَْنُتْم َفِجْنٌس ُم ْلَمِة إِلَى ُنوِرِه اْلَعِجيبِ َوأَمَّ  .اِئِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن الظُّ

ا اآلَن َفَمْرُحوُمونَ الَِّذيَن َقْبالً لَْم َتُكوُنوا َشْعًبا،  10 ا اآلَن َفأَْنُتْم َشْعُب هللِا. الَِّذيَن ُكْنُتْم َغْيَر َمْرُحوِميَن، َوأَمَّ  .َوأَمَّ

ِة الَّتِ  11 اُء، أَْطلُُب إِلَْيُكْم َكُغَرَباَء َوُنَزالََء، أَْن َتْمَتِنُعوا َعِن الشََّهَواِت اْلَجَسِديَّ َها األَِحبَّ  ْفَس،ي ُتَحاِرُب النَّ أَيُّ

، ُيَمجِّ  12 ُدوَن هللاَ ِفي َيْوِم االْفِتَقاِد، ِمْن أَْجِل أَْعَمالُِكُم اْلَحَسَنِة الَِّتي َوأَْن َتُكوَن ِسيَرُتُكْم َبْيَن األَُمِم َحَسَنًة، لَِكْي َيُكوُنوا، ِفي َما َيْفَتُروَن َعلَْيُكْم َكَفاِعلِي َشر 
 .ُيالَِحُظوَنَها

َضُعوا لُِكلِّ  13 ْْ . إِْن َكاَن لِْلَملِِك َفَكَمْن ُهَو َفْوَق اْلُكلِّ، َفا بِّ  َتْرِتيٍب َبَشِريٍّ ِمْن أَْجِل الرَّ

ْيرِ  14 َْ ، َولِْلَمْدِح لَِفاِعلِي اْل  .أَْو لِْلُوالَِة َفَكُمْرَسلِيَن ِمْنُه لاِلْنِتَقاِم ِمْن َفاِعلِي الشَّرِّ

ُتوا َجَهالََة النَّاِس األَْغِبَياءِ  ألَنَّ هَكَذا ِهَي َمِشيَئُة هللِا: أَنْ  15 ْيَر َفُتَسكِّ َْ  .َتْفَعلُوا اْل

، َبْل َكَعِبيِد هللاِ  16 ُة ِعْنَدُهْم ُسْتَرةٌ لِلشَّرِّ يَّ  .َكأَْحَراٍر، َولَْيَس َكالَِّذيَن اْلُحرِّ

افُوا هللاَ. أَْكِرُموا اْلَملِكَ  17 َْ َوَة.  ْْ  .أَْكِرُموا اْلَجِميَع. أَِحبُّوا اإلِ

الِِحيَن اْلُمَتَرفِِّقيَن َفَقْط، َبْل لِ  18 اَدِة، لَْيَس لِلصَّ اِضِعيَن ِبُكلِّ َهْيَبٍة لِلسَّ َْ اُم، ُكوُنوا  دَّ ُْ َها اْل  .ْلُعَنَفاِء أَْيًضاأَيُّ

ْلمِ ألَنَّ هَذا َفْضٌل، إِْن َكاَن أََحٌد ِمْن أَْجِل َضِميٍر َنْحَو هللِا، َيْحَتِمُل أَْحَزاًنا ُمَتأَ  19  .لًِّما ِبالظُّ

ِطِئيَن َفَتْصِبُروَن؟ َبْل إِْن ُكْنُتْم َتَتأَلَُّموَن َعاِملِيَن  20 ْْ ُه أَيُّ َمْجٍد ُهَو إِْن ُكْنُتْم ُتْلَطُموَن ُم ْيَر َفَتْصبُِروَن، َفهَذا َفْضٌل ِعْنَد هللِا،ألَنَّ َْ  اْل

ُكْم لِهَذا ُدِعيُتْم. َفإِنَّ اْلَمِسيَح  21 ُطَواِتهِ ألَنَّ ُْ ِبُعوا  االً لَِكْي َتتَّ َِ  .أَْيًضا َتأَلََّم ألَْجلَِنا، َتاِرًكا لََنا ِم
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ًة، َوالَ ُوِجَد ِفي َفِمِه َمْكرٌ » 22 ِطيَّ َْ  ،«الَِّذي لَْم َيْفَعْل 

ُد َبْل َكا 23  .َن ُيَسلُِّم لَِمْن َيْقِضي ِبَعْدلالَِّذي إِْذ ُشِتَم لَْم َيُكْن َيْشِتُم ِعَوًضا، َوإِْذ َتأَلََّم لَْم َيُكْن ُيَهدِّ

24 . َطاَيا َفَنْحَيا لِْلِبرِّ َْ َشَبِة، لَِكْي َنُموَت َعِن اْل َْ َطاَياَنا ِفي َجَسِدِه َعلَى اْل َْ  .الَِّذي ِبَجْلَدِتِه ُشِفيُتمْ  الَِّذي َحَمَل ُهَو َنْفُسُه 

ُكْم َرجَ  25 ٍٍ َضالٍَّة، لِكنَّ َرا ِْ ُكْم ُكْنُتْم َك  .ْعُتُم اآلَن إِلَى َراِعي ُنفُوِسُكْم َوأُْسقُِفَهاألَنَّ
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، َحتَّى َوإِْن َكاَن اْلَبْعُض الَ ُيِطيُعوَن اْلَكلَِمَة، 1 اِضَعاٍت لِِرَجالُِكنَّ َْ َساُء، ُكنَّ  ُتَها النِّ َساِء ِبُدوِن َكلَِمٍة،َكذلُِكنَّ أَيَّ  ُيْرَبُحوَن ِبِسيَرِة النِّ

ٍٍ ُمالَِحِظيَن  2 ْو َْ اِهَرَة ِب  .ِسيَرَتُكنَّ الطَّ

َياِب، 3 ِِّ َهِب َولِْبِس ال َحلِّي ِبالذَّ ْعِر َوالتَّ َة، ِمْن َضْفِر الشَّ اِرِجيَّ َْ يَنَة اْل  َوالَ َتُكْن ِزيَنُتُكنَّ الزِّ

وِح اْلَوِديِع  4 ِفيَّ ِفي اْلَعِديَمِة اْلَفَساِد، ِزيَنَة الرُّ َْ ََِّمنِ َبْل إِْنَساَن اْلَقْلِب اْل ِِيُر ال اَم هللِا َك  .اْلَهاِدِئ، الَِّذي ُهَو قُدَّ

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

اهُ  َكَما َكاَنْت َساَرةُ ُتِطيُع إِْبَراِهيمَ  6 َدَها»َداِعَيًة إِيَّ ْوًفا اْلَبتَّةَ «. َسيِّ َْ اِئَفاٍت  َْ ْيًرا، َوَغْيَر  َْ  .الَِّتي ِصْرُتنَّ أَْوالََدَها، َصاِنَعاٍت 

، ُمْعِطيَن إِ  7 ٍِ َساِئيِّ َكاألَْضَع َجاُل، ُكوُنوا َساِكِنيَن ِبَحَسِب اْلِفْطَنِة َمَع اإلَِناِء النِّ َها الرِّ اِت أَْيًضا َمَعُكْم ِنْعَمَة اْلَحَياِة، لَِكْي الَ يَّ َكذلُِكْم أَيُّ َِ اُهنَّ َكَراَمًة، َكاْلَواِر
 .ُتَعاَق َصلََواُتُكمْ 

ٍة، ُمْشِفِقيَن، لَُطَفاَء، 8 ِويَّ َْ ٍة أَ ْأيِ ِبِحسٍّ َواِحٍد، َذِوي َمَحبَّ َهاَيُة، ُكوُنوا َجِميًعا ُمتَِّحِدي الرَّ  َوالنِّ

ُكْم لِهَذا ُدِعيُتْم لَِكْي َترِ  َغْيَر ُمَجاِزيَن َعنْ  9  .ُِوا َبَرَكةً َشر  ِبَشر  أَْو َعْن َشِتيَمٍة ِبَشِتيَمٍة، َبْل ِباْلَعْكِس ُمَباِرِكيَن، َعالِِميَن أَنَّ

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

ِرهِ  11 َِ الََم َوَيِجدَّ ِفي أَ ْيَر، لَِيْطلُِب السَّ َْ  .لُِيْعِرْض َعِن الشَّرِّ َوَيْصَنِع اْل

بِّ ِضدُّ َفاعِ  12 بِّ َعلَى األَْبَراِر، َوأُْذَنْيِه إِلَى َطلَِبِتِهْم، َولِكنَّ َوْجَه الرَّ  .«لِي الشَّرِّ ألَنَّ َعْيَنيِ الرَّ

ْيِر؟ 13 َْ لِيَن ِباْل ِِّ  َفَمْن ُيْؤِذيُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمَتَم

افُوهُ َوالَ َتْضَطِرُبوا، 14 َْ ْوَفُهْم َفالَ َت َْ ا  ، َفُطوَباُكْم. َوأَمَّ  َولِكْن َوإِْن َتأَلَّْمُتْم ِمْن أَْجِل اْلبِرِّ

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

َزْوَن ِفي َما يَ  16 ْْ الَِحَة ِفي اْلَمِسيِح، ُي  .ُروَن َعلَْيُكْم َكَفاِعلِي َشر  ْفتَ َولَُكْم َضِميٌر َصالٌِح، لَِكْي َيُكوَن الَِّذيَن َيْشِتُموَن ِسيَرَتُكُم الصَّ

ْيًرا، أَْفَضُل ِمْنُه َوأَْنُتْم َصاِنُعوَن َشر ً  17 َْ  .األَنَّ َتأَلَُّمُكْم إِْن َشاَءْت َمِشيَئُة هللِا، َوأَْنُتْم َصاِنُعوَن 

َطاَيا، اْلَبارُّ  18 َْ ًة َواِحَدًة ِمْن أَْجِل اْل وِح، َفإِنَّ اْلَمِسيَح أَْيًضا َتأَلََّم َمرَّ َبَنا إِلَى هللِا، ُمَماًتا ِفي اْلَجَسِد َولِكْن ُمْحيًى ِفي الرُّ َمِة، لَِكْي ُيَقرِّ َِ  ِمْن أَْجِل األَ
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ْجِن، 19  الَِّذي فِيِه أَْيًضا َذَهَب َفَكَرَز لأِلَْرَواِح الَِّتي ِفي السِّ

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

ُة. الَ إَِزالَُة َوَسِخ اْلَجَسِد، َبْل ُسَؤاُل َضِميٍر  21 لُِّصَنا َنْحُن اآلَن، أَيِ اْلَمْعُموِديَّ َْ الُُه ُي َِ  َصالٍِح َعِن هللِا، ِبِقَياَمِة َيُسوَع اْلَمِسيِح،الَِّذي ِم

َضَعٌة لَهُ  22 ْْ اٌت ُم َماِء، َوَمالَِئَكٌة َوَسالَِطيُن َوقُوَّ  .الَِّذي ُهَو فِي َيِميِن هللِا، إِْذ َقْد َمَضى إِلَى السَّ
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ِة، َفإِْذ َقْد َتأَلََّم اْلَمِسيُح ألَْجلَِنا ِباْلَجَسِد، َتَسلَُّحوا 1 ِطيَّ َْ ٍَّ َعِن اْل ِة. َفإِنَّ َمْن َتأَلََّم فِي اْلَجَسِد، ُك يَّ  أَْنُتْم أَْيًضا ِبهِذِه النِّ

َماَن اْلَباِقَي ِفي اْلَجَسِد، لَِشَهَواِت النَّاِس، َبْل إلَِراَدِة هللاِ  2  .لَِكْي الَ َيِعيَش أَْيًضا الزَّ

ْمِر، َوالْ ألَنَّ َزَماَن اْلَحَياِة الَِّذي َمَضى يَ  3 َْ َهَواِت، َوإِْدَماِن اْل َعاَرِة َوالشَّ َبَطِر، َواْلُمَناَدَماِت، َوِعَباَدِة ْكِفيَنا لَِنُكوَن َقْد َعِمْلَنا إَِراَدَة األَُمِم، َسالِِكيَن ِفي الدَّ
َمِة، اِن اْلُمَحرَّ َِ  األَْو

ُكْم لَْسُتْم َترْ  4 ِفينَ األَْمُر الَِّذي ِفيِه َيْسَتْغِرُبوَن أَنَّ الََعِة َعْيِنَها، ُمَجدِّ َْ  .ُكُضوَن َمَعُهْم إِلَى َفْيِض هِذِه اْل

ٍَ ُيْعُطوَن ِحَساًبا لِلَِّذي ُهَو َعلَى اْسِتْعَداٍد أَْن َيِديَن األَْحَياَء َواألَْمَواتَ  5  .الَِّذيَن َسْو

َر اْلَمْوتى أَْيًضا، لَِكْي ُيَداُنوا حَ  6 ُه ألَْجِل هَذا ُبشِّ وحِ َفإِنَّ اِس ِباْلَجَسِد، َولِكْن لَِيْحَيْوا َحَسَب هللِا ِبالرُّ  .َسَب النَّ

لََواتِ  7 َما ِنَهاَيُة ُكلِّ َشْيٍء َقِد اْقَتَرَبْت، َفَتَعقَّلُوا َواْصُحوا لِلصَّ  .َوإِنَّ

ُتُكْم َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َشِديَدًة، ألَنَّ  8 َطاَيا َولِكْن َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء، لَِتُكْن َمَحبَّ َْ َرًة ِمَن اْل ِْ َة َتْسُتُر َك  .اْلَمَحبَّ

 .ُكوُنوا ُمِضيِفيَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِبالَ َدْمَدَمةٍ  9

ِدُم ِبَها َبْعُضُكْم َبْعًضا، َكُوَكالََء َصالِِحيَن َعلَى ِنْعمَ  10 ْْ َذ َمْوِهَبًة، َي َْ  .َعةِ ِة هللِا اْلُمَتَنوِّ لَِيُكْن ُكلُّ َواِحٍد ِبَحَسِب َما أَ

ٍة َيْمَنُحَها هللاُ، لِ  11 ُه ِمْن قُوَّ ِدُم أََحٌد َفَكأَنَّ ْْ َد هللاُ ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي لَُه اْلَمْجُد إِْن َكاَن َيَتَكلَُّم أََحٌد َفَكأَْقَواِل هللاِ. َوإِْن َكاَن َي َكْي َيَتَمجَّ
ْلَطاُن إِلَى أََبِد اآلِبدِ   .يَن. آِمينَ َوالسُّ

ٌة، ألَْجِل اْمِتَحاِنُكْم، َكأَ  12 َِ اُء، الَ َتْسَتْغِرُبوا اْلَبْلَوى اْلُمْحِرَقَة الَِّتي َبْيَنُكْم َحاِد َها األَِحبَّ ُه أََصاَبُكْم أَْمٌر َغِريٌب،أَيُّ  نَّ

 .ي اْسِتْعالَِن َمْجِدِه أَْيًضا ُمْبَتِهِجينَ َبْل َكَما اْشَتَرْكُتْم ِفي آالَِم اْلَمِسيِح، اْفَرُحوا لَِكْي َتْفَرُحوا فِ  13

ا ِمْن ِجَهِتهِ  14 ْرُتْم ِباْسِم اْلَمِسيِح، َفُطوَبى لَُكْم، ألَنَّ ُروَح اْلَمْجِد َوهللِا َيِحلُّ َعلَْيُكْم. أَمَّ دُ إِْن ُعيِّ ا ِمْن ِجَهِتُكْم َفُيَمجَّ ٍُ َعلَْيِه، َوأَمَّ  .ْم َفُيَجدَّ

ِْل فِي أُُموِر َغْيِرهِ َفالَ َيَتأَلَّ  15 ، أَْو ُمَتَدا  .ْم أََحُدُكْم َكَقاِتل، أَْو َساِرق، أَْو َفاِعِل َشر 

ُد هللاَ ِمْن هَذا اْلَقِبيلِ  16 َجْل، َبْل ُيَمجِّ ْْ ، َفالَ َي  .َولِكْن إِْن َكاَن َكَمِسيِحيٍّ

ُه اْلَوْقُت الْبِتَداِء اْلَقَضاِء ِمْن َبْيِت هللِا.  17 ا، َفَما ِهَي ِنَهاَيُة الَِّذيَن الَ ُيِطيُعوَن إِْنِجيَل هللِا؟ألَنَّ الً ِمنَّ  َفإِْن َكاَن أَوَّ
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اِطُئ أَْيَن َيْظَهَراِن؟»وَ  18 َْ لُُص، َفاْلَفاِجُر َواْل ْْ  «إِْن َكاَن اْلَبارُّ ِباْلَجْهِد َي

ْيرِ َفإًِذا، الَِّذيَن َيَتأَلَُّموَن ِبَحَسِب َمِشيَئِة هللِا، َفلْ  19 َْ الِق أَِميٍن،ِفي َعَمِل اْل َْ  .َيْسَتْوِدُعوا أَْنفَُسُهْم، َكَما لِ
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اِهَد آلالَِم اْلَمِسيِح، َوَشِريَك اْلمَ  1 ْيَخ َرِفيَقُهْم، َوالشَّ ُيوِخ الَِّذيَن َبْيَنُكْم، أََنا الشَّ  ْجِد اْلَعِتيِد أَْن ُيْعلََن،أَْطلُُب إِلَى الشُّ

ِتَياِر، َوالَ لِِرْبٍح َقِبيٍح َبْل ِبَنَشاٍط،اْرَعْوا َرعِ  2 ْْ اًرا، الَ َعِن اْضِطَراٍر َبْل ِباال  يََّة هللِا الَِّتي َبْيَنُكْم ُنظَّ

ِعيَّةِ  3 ِِلًَة لِلرَّ  .َوالَ َكَمْن َيُسوُد َعلَى األَْنِصَبِة، َبْل َصاِئِريَن أَْم

َعاِة َتَنالُوَن  4  .إِْكلِيَل اْلَمْجِد الَِّذي الَ َيْبلَىَوَمَتى َظَهَر َرِئيُس الرُّ

اِضِعيَن َبْعُضُكْم لَِبْعٍض، َوَتَسْرَبلُوا ِبالتَّ  5 َْ َضُعوا لِلشُُّيوِخ، َوُكوُنوا َجِميًعا  ْْ َها األَْحَداُث، ا :َكذلَِك أَيُّ ا »َواُضِع، ألَنَّ هللاَ ُيَقاِوُم اْلُمْسَتْكِبِريَن، َوأَمَّ
 .«يِهْم ِنْعَمةً اْلُمَتَواِضُعوَن َفُيْعطِ 

ِة لَِكْي َيْرَفَعُكْم ِفي ِحيِنِه، 6  َفَتَواَضُعوا َتْحَت َيِد هللِا اْلَقِويَّ

ُه ُهَو َيْعَتِني ِبُكمْ  7 ُكْم َعلَْيِه، ألَنَّ  .ُمْلِقيَن ُكلَّ َهمِّ

ْصَمُكْم َكأََسٍد َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْلَتِمسً  8 َْ  .ا َمْن َيْبَتلُِعُه ُهوَ اُْصُحوا َواْسَهُروا. ألَنَّ إِْبلِيَس 

َوِتُكُم الَِّذيَن فِي اْلعَ  9 ْْ ِْيَن ِفي اإلِيَماِن، َعالِِميَن أَنَّ َنْفَس هِذِه اآلالَِم ُتْجَرى َعلَى إِ  .الَمِ َفَقاِوُموهُ، َراِس

ُنُكمْ َوإِلُه ُكلِّ ِنْعَمٍة الَِّذي َدَعاَنا إِلَى َمْجِدِه األََبِديِّ ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، بَ  10 يُكْم، َوُيَمكِّ ُتُكْم، َوُيَقوِّ بِّ َِ لُُكْم، َوُي  .ْعَدَما َتأَلَّْمُتْم َيِسيًرا، ُهَو ُيَكمِّ

ْلَطاُن إِلَى أََبِد اآلِبِديَن. آِمينَ  11  .لَُه اْلَمْجُد َوالسُّ

ُة الَِّتي ِفيَها َتقُوُمونَ َكَتْبُت إِلَْيُكْم ِبَكلَِماٍت  َكَما أَُظنُّ ِبَيِد ِسْلَواُنَس األَِخ األَِميِن، 12  .َقلِيلٍَة َواِعًظا َوَشاِهًدا، أَنَّ هِذِه ِهَي ِنْعَمُة هللِا اْلَحِقيِقيَّ

َتاَرةُ َمَعُكْم، َوَمْرقُُس اْبِني 13 ْْ  .ُتَسلُِّم َعلَْيُكُم الَِّتي ِفي َباِبَل اْلُم

ِة.  14  .َسالٌَم لَُكْم َجِميِعُكُم الَِّذيَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. آِمينَ َسلُِّموا َبْعُضُكْم َعلَى َبْعٍض ِبقُْبلَِة اْلَمَحبَّ

 


