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 1االصحاح  

 :اْلَمِسيحِ ، ِبِبرِّ إِلِهَنا َواْلُمَخلِِّص َيُسوَع ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َعْبُد َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَرُسولُُه، إِلَى الَِّذيَن َنالُوا َمَعَنا إِيَماًنا َثِميًنا ُمَساِوًيا لََنا 1

َنا 2 الَُم ِبَمْعِرَفِة هللِا َوَيُسوَع َربِّ ْعَمُة َوالسَّ  .لَِتْكُثْر لَُكُم النِّ

ْقَوى، ِبَمْعِرَفِة الَِّذي َدَعانَ  3 َة َقْد َوَهَبْت لََنا ُكلَّ َما ُهَو لِْلَحَياِة َوالتَّ  ا ِباْلَمْجِد َواْلَفِضيلَِة،َكَما أَنَّ قُْدَرَتُه اإلِلِهيَّ

ِبيَعِة اا 4 ِميَنَة، لَِكْي َتِصيُروا ِبَها ُشَرَكاَء الطَّ ْهَوةِ للََّذْيِن ِبِهَما َقْد َوَهَب لََنا اْلَمَواِعيَد اْلُعْظَمى َوالثَّ ِة، َهاِرِبيَن ِمَن اْلَفَساِد الَِّذي ِفي اْلَعالَِم ِبالشَّ  .إلِلِهيَّ

ُموا ِفي إِيَماِنُكْم َفِضيلًَة، َوفِي اْلَفِضيلَِة َمْعِرَفًة، َهاد  َوأَْنُتْم َباِذلُوَن ُكلَّ اْجتِ َولِهَذا َعْيِنِه  5  َقدِّ

ْبِر َتْقَوى، 6 َعفُِّف َصْبًرا، َوِفي الصَّ  َوِفي اْلَمْعِرَفِة َتَعفًُّفا، َوِفي التَّ

ةً  7 ِة َمَحبَّ ِة األََخِويَّ ًة، َوِفي اْلَمَودَّ ًة أََخِويَّ ْقَوى َمَودَّ  .َوِفي التَّ

َنا َيُسو ألَنَّ  8 ُرُكْم الَ ُمَتَكاِسِليَن َوالَ َغْيَر ُمْثِمِريَن لَِمْعِرَفِة َربِّ  .َع اْلَمِسيحِ هِذِه إَِذا َكاَنْت ِفيُكْم َوَكُثَرْت، ُتَصيِّ

الِ  9  .َفةِ ألَنَّ الَِّذي لَْيَس ِعْنَدهُ هِذِه، ُهَو أَْعَمى َقِصيُر اْلَبَصِر، َقْد َنِسَي َتْطِهيَر َخَطاَياهُ السَّ

ُكْم إِ  10 َها اإِلْخَوةُ أَْن َتْجَعلُوا َدْعَوَتُكْم َواْخِتَياَرُكْم َثاِبَتْيِن. ألَنَّ  .َذا َفَعْلُتْم ذلَِك، لَْن َتِزلُّوا أََبًدالِذلَِك ِباألَْكَثِر اْجَتِهُدوا أَيُّ

نَ  11 ُم لَُكْم ِبِسَعة  ُدُخوٌل إِلَى َملَُكوِت َربِّ ُه هَكَذا ُيَقدَّ  .ا َوُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح األََبِديِّ ألَنَّ

ِتيَن ِفي اْلَحقِّ الْ  12 َرُكْم َداِئًما ِبهِذِه األُُموِر، َوإِْن ُكْنُتْم َعالِِميَن َوُمَثبَّ  .َحاِضرِ لِذلَِك الَ أُْهِمُل أَْن أَُذكِّ

ْذِكَرِة، أَنْ  َما ُدْمُت ِفي هَذا اْلَمْسَكنِ  َولِكنِّي أَْحِسُبُه َحق ًا  13  أُْنِهَضُكْم ِبالتَّ

َنا َيُسوُع اْلَمِسيُح أَْيًضا 14  .َعالًِما أَنَّ َخْلَع َمْسَكِني َقِريٌب، َكَما أَْعلََن لِي َربُّ

ُروَن ُكلَّ ِحين  ِبهِذِه األُُمورِ  15  .َفأَْجَتِهُد أَْيًضا أَْن َتُكوُنوا َبْعَد ُخُروِجي، َتَتَذكَّ

َنا لَْم  16 ا ُمعَ ألَنَّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمِجيِئِه، َبْل َقْد ُكنَّ ِة َربِّ ْفَناُكْم ِبقُوَّ َعًة، إِْذ َعرَّ  .اِيِنيَن َعَظَمَتهُ َنْتَبْع ُخَراَفات  ُمَصنَّ

ُه أََخَذ ِمَن هللِا اآلِب َكَراَمًة َوَمْجًدا، إِْذ أَْقَبَل َعلَْيِه َصْوٌت َكهَذا ِمَن اْلَمْجِد  17  .«هَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي أََنا ُسِرْرُت ِبهِ »األَْسَنى:ألَنَّ

سِ  18 ا َمَعُه ِفي اْلَجَبِل اْلُمَقدَّ َماِء، إِْذ ُكنَّ ْوَت ُمْقِبالً ِمَن السَّ  .َوَنْحُن َسِمْعَنا هَذا الصَّ

ُة، َوِهَي أَْثَبُت، الَِّتي َتْفَعلُ  19 َبِويَّ َهارُ َوِعْنَدَنا اْلَكلَِمُة النَّ ، إِلَى أَْن َيْنَفِجَر النَّ ، َوَيْطلََع وَن َحَسًنا إِِن اْنَتَبْهُتْم إِلَْيَها، َكَما إِلَى ِسَراج  ُمِنير  ِفي َمْوِضع  ُمْظلِم 
ْبِح ِفي قُلُوِبُكْم،  َكْوَكُب الصُّ

ِة اْلِكَتاِب لَْيَسْت ِمْن َتْفسِ  20 الً: أَنَّ ُكلَّ ُنُبوَّ  .ير  َخاص  َعالِِميَن هَذا أَوَّ

يُسوَن َمُسوِقيَن ِمَن الرُّ  21 ، َبْل َتَكلََّم أَُناُس هللِا اْلِقدِّ ةٌ َقطُّ ِبَمِشيَئِة إِْنَسان  ُه لَْم َتأِْت ُنُبوَّ  .وِح اْلقُُدسِ ألَنَّ

 


