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 3االصحاح  

ْذِكَرِة ِذْهَنُكُم ال 1 اُء، ِفيِهَما أُْنِهُض ِبالتَّ َها األَِحبَّ ،هِذِه أَْكُتُبَها اآلَن إِلَْيُكْم ِرَسالًَة َثاِنَيًة أَيُّ  نَِّقيَّ

بِّ َواْلُمَخلِِّص لَِتْذُكُروا األَْقَواَل الَِّتي  2 َة الرَّ ُسَل، َوِصيَّ َتَنا َنْحُن الرُّ يُسوَن، َوَوِصيَّ  .َقالََها َساِبًقا األَْنِبَياُء اْلِقدِّ

اِم َقْوٌم ُمْسَتْهِزُئوَن، َسالِِكيَن ِبَحَسِب َشَهَواِت أَْنفُ  3 ُه َسَيأِْتي ِفي آِخِر األَيَّ الً: أَنَّ  ِسِهْم،َعالِِميَن هَذا أَوَّ

ُه ِمْن ِحيَن َرَقَد اآلَباُء ُكلُّ َشْيٍء َباق هَكَذا ِمْن َبْدِء اْلَخلِيَقةِ »اِئلِيَن: َوقَ  4  .«أَْيَن ُهَو َمْوِعُد َمِجيِئِه؟ ألَنَّ

َماَواِت َكاَنْت ُمْنُذ اْلَقِديِم، َواألَْرَض ِبَكلَِمِة للاِ  5  َقاِئَمًة ِمَن اْلَماِء َوِباْلَماِء، ألَنَّ هَذا َيْخَفى َعلَْيِهْم ِبإَِراَدِتِهْم: أَنَّ السَّ

 .اللََّواِتي ِبِهنَّ اْلَعالَُم اْلَكاِئُن ِحيَنِئٍذ َفاَض َعلَْيِه اْلَماُء َفَهلَكَ  6

ارِ  7 َماَواُت َواألَْرُض اْلَكاِئَنُة اآلَن، َفِهَي َمْخُزوَنٌة ِبِتْلَك اْلَكلَِمِة َعْيِنَها، َمْحفُوَظًة لِلنَّ ا السَّ ارِ  َوأَمَّ يِن َوَهالَِك النَّاِس اْلفُجَّ  .إِلَى َيْوِم الدِّ

بِّ َكأَْلفِ  8 اُء: أَنَّ َيْوًما َواِحًدا ِعْنَد الرَّ َها األَِحبَّ  . َسَنٍة، َوأَْلَف َسَنٍة َكَيْوٍم َواِحدٍ َولِكْن الَ َيْخَف َعلَْيُكْم هَذا الشَّْيُء اْلَواِحُد أَيُّ

بُّ َعنْ  9 ُه َيَتأَنَّى َعلَْيَنا، َوُهَو الَ َيَشاُء أَْن َيْهلَِك أَُناٌس، َبْل أَ  الَ َيَتَباَطأُ الرَّ َباُطَؤ، لِكنَّ ْوَبةِ َوْعِدِه َكَما َيْحِسُب َقْوٌم التَّ  .ْن ُيْقِبَل اْلَجِميُع إِلَى التَّ

، الَِّذي ِفيِه َتُزوُل السَّ  10 بِّ َماَواُت ِبَضِجيٍج، َوَتْنَحلُّ اْلَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة، َوَتْحَتِرُق األَْرُض َواْلَمْصُنوَعاُت الَِّتي َولِكْن َسَيأِْتي َكلِصٍّ ِفي اللَّْيِل، َيْوُم الرَّ
 .ِفيَها

َسٍة َوَتْقَوى؟ 11  َفِبَما أَنَّ هِذِه ُكلََّها َتْنَحلُّ، أَيَّ أَُناٍس َيِجُب أَْن َتُكوُنوا أَْنُتْم ِفي ِسيَرٍة ُمَقدَّ

َماَواُت ُمْلَتِهَبًة، َواْلَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة تَ ُمْنَتِظِريَن وَ  12 ، الَِّذي ِبِه َتْنَحلُّ السَّ بِّ  .ُذوبُ َطالِِبيَن ُسْرَعَة َمِجيِء َيْوِم الرَّ

َنا ِبَحَسِب َوْعِدِه َنْنَتِظُر َسَماَواٍت َجِديَدًة، َوأَْرًضا َجِديَدًة، َيْسُكُن ِفيَها اْلِبرُّ  13  .َولِكنَّ

اُء، إِْذ أَْنُتْم ُمْنَتِظُروَن هِذِه، اْجَتِهُدوا لُِتوَجُدوا ِعْنَدهُ ِبالَ َدَنٍس َوالَ َعْيٍب، ِفي َسالَ  لِذلِكَ  14 َها األَِحبَّ  .مٍ أَيُّ

َنا َخالًَصا، َكَما َكَتَب إِلَْيُكْم أَُخوَنا اْلَحِبيُب ُبولُُس أَْيًضا ِبَحَسِب اْلِحْكَمِة  15  اْلُمْعَطاِة لَُه،َواْحِسُبوا أََناَة َربِّ

َساِئِل ُكلَِّها أَْيًضا، ُمَتَكلًِّما ِفيَها َعْن هِذِه األُُموِر، الَِّتي ِفيَها أَْشَياُء َعِسَرةُ اْلَفْهمِ  16 اِبِتيَن، َكَباِقي اْلُكُتِب أَْيًضا، َكَما ِفي الرَّ ْيُر الثَّ ََ ْيُر اْلُعلََماِء َو ََ فَُها  ، ُيَحرِّ
 .لَِهالَِك أَْنفُِسِهمْ 

اُء، إِْذ َقْد َسَبْقُتْم َفَعَرْفُتُم، اْحَتِرُسوا ِمْن أَْن َتْنَقاُدوا ِبَضالَِل األَْرِدَياءِ  17 َها األَِحبَّ  .، َفَتْسقُُطوا ِمْن َثَباِتُكمْ َفأَْنُتْم أَيُّ

َنا َوُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمسِ  18 ْعَمِة َوِفي َمْعِرَفِة َربِّ ْهِر. آِمينَ َولِكِن اْنُموا ِفي النِّ  .يِح. لَُه اْلَمْجُد اآلَن َوإِلَى َيْوِم الدَّ

 


