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 1اصحاح 

 :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 ا 17  .«هَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي أََنا ُسِرْرُت ِبهِ »ألَْسَنى:ألَنَّ

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

ُة، َوِهَي أَْثَبُت، الَِّتي  19 َبِويَّ ، إِلَى أَْن َيْنَفِجَر الَوِعْنَدَنا اْلَكلَِمُة النَّ َهاُر، َوَيْطلََع َتْفَعلُوَن َحَسًنا إِِن اْنَتَبْهُتْم إِلَْيَها، َكَما إِلَى ِسَراج  ُمِنير  ِفي َمْوِضع  ُمْظلِم  نَّ
ْبِح ِفي قُلُوِبُكْم،  َكْوَكُب الصُّ

ِة اْلِكَتاِب لَْيَسْت ِمنْ  20 الً: أَنَّ ُكلَّ ُنُبوَّ  .َتْفِسير  َ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
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بَّ الَِّذي اْشَتَراُهْم،  َولِكْن، َكاَن أَْيًضا ِفي الشَّْعِب أَْنِبَياُء َكَذَبٌة، َكَما َسَيُكوُن ِفيُكمْ  1 . َوإِْذ ُهْم ُيْنِكُروَن الرَّ وَن ِبَدَع َهالَك  أَْيًضا ُمَعلُِّموَن َكَذَبٌة، الَِّذيَن َيُدسُّ
 .َيْجلُِبوَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َهالًَكا َسِريًعا

ُف َعلَى 2  .َطِريِق اْلَحقِّ  َوَسَيْتَبُع َكِثيُروَن َتْهلَُكاِتِهْم. الَِّذيَن ِبَسَبِبِهْم ُيَجدَّ

َعة ، الَِّذيَن َدْيُنوَنُتُهْم ُمْنُذ اْلَقِديِم الَ َتَتَواَنى،  3 َمِع َيتَِّجُروَن ِبُكْم ِبأَْقَوال ُمَصنَّ  .َوَهالَُكُهْم الَ َيْنَعسُ َوُهْم ِفي الطَّ

ُه إِْن َكاَن هللاُ لَْم ُيْشِفْق َعلَى َمالَِئَكة  َقْد أَْخَطأُوا، َبْل  4 َم، َوَسلََّمُهْم َمْحُروِسيَن لِْلَقَضاِء،ألَنَّ الَِم َطَرَحُهْم ِفي َجَهنَّ  ِفي َسالَِسِل الظَّ

، إِْذ َجلََب ُطوَفاًنا عَ  5 َما َحِفَظ ُنوًحا َثاِمًنا َكاِرًزا لِْلِبرِّ ارِ َولَْم ُيْشِفْق َعلَى اْلَعالَِم اْلَقِديِم، َبْل إِنَّ  .لَى َعالَِم اْلفُجَّ

 َد َمِديَنَتْي َسُدوَم َوَعُموَرَة، َحَكَم َعلَْيِهَما ِباالْنِقالَِب، َواِضًعا ِعْبَرًة لِْلَعِتيِديَن أَْن َيْفُجُروا،َوإِْذ َرمَّ  6

َعاَرةِ  7 ، َمْغلُوًبا ِمْن ِسيَرِة األَْرِدَياِء ِفي الدَّ  .َوأَْنَقَذ لُوًطا اْلَبارَّ

ْمعِ  8 ، ِبالنََّظِر َوالسَّ َة ِباألَْفَعاِل األَِثيَمةِ  إِْذ َكاَن اْلَبارُّ ُب َيْوًما َفَيْوًما َنْفَسُه اْلَبارَّ  .َوُهَو َساِكٌن َبْيَنُهْم، ُيَعذِّ

يِن ُمَعاَقِبيَن، 9 ْجِرَبِة، َوَيْحَفَظ األََثَمَة إِلَى َيْوِم الدِّ بُّ أَْن ُيْنِقَذ األَْتِقَياَء ِمَن التَّ  َيْعلَُم الرَّ

َما الَِّذي 10 َياَدِة. َجُسوُروَن، ُمْعِجُبوَن ِبأَْنفُ َوالَ ِسيَّ َجاَسِة، َوَيْسَتِهيُنوَن ِبالسِّ ِسِهْم، الَ َيْرَتِعُبوَن أَْن َيْفَتُروا َعلَى َذِوي َن َيْذَهُبوَن َوَراَء اْلَجَسِد فِي َشْهَوِة النَّ
 األَْمَجاِد،

ًة َوقُْدَرًة  َحْيُث َمالَِئَكةٌ  11 بِّ ُحْكَم اْفِتَراء  الَ  َوُهْم أَْعَظُم قُوَّ ُموَن َعلَْيِهْم لََدى الرَّ  .ُيَقدِّ

ْيِد َواْلَهالَِك، َيْفَتُروَن َعلَى َما يَ  12 ة ، َمْولُوَدة  لِلصَّ ا هُؤالَِء َفَكَحَيَواَنات  َغْيِر َناِطَقة ، َطِبيِعيَّ  ْجَهلُوَن، َفَسَيْهلُِكوَن ِفي َفَساِدِهمْ أَمَّ

ُموَن ِفي ُغُروِرِهْم َصاِنِعيَن َوالَ آِخِذيَن أُْجَرَة  13 ًة. أَْدَناٌس َوُعُيوٌب، َيَتَنعَّ َم َيْوم  لَذَّ  .ِئَم َمَعُكمْ اإلِْثِم. الَِّذيَن َيْحِسُبوَن َتَنعُّ

اِبَتِة. لَ  14 ِة، َخاِدُعوَن النُّفُوَس َغْيَر الثَّ ةٌ ِفْسًقا، الَ َتُكفُّ َعِن اْلَخِطيَّ َمِع. أَْوالَُد اللَّْعَنةِ لَُهْم ُعُيوٌن َمْملُوَّ ٌب ِفي الطَّ  .ُهْم َقْلٌب ُمَتَدرِّ

ِريَق اْلُمْسَتِقيَم، َفَضلُّوا، َتاِبِعيَن َطِريَق َبْلَعاَم ْبِن َبُصوَر الَِّذي أََحبَّ أُْجَرَة اإلِثْ  15  .مِ َقْد َتَرُكوا الطَّ

يِه، إِْذ َمَنَع حَ  16 ُه َحَصَل َعلَى َتْوِبيِخ َتَعدِّ  .َماَقَة النَِّبيِّ ِحَماٌر أَْعَجُم َناِطًقا ِبَصْوِت إِْنَسان  َولِكنَّ

الَِم إِلَى األََبدِ  17 ْوُء. الَِّذيَن َقْد ُحِفَظ لَُهْم َقَتاُم الظَّ ، ُغُيوٌم َيُسوقَُها النَّ  .هُؤالَِء ُهْم آَباٌر ِبالَ َماء 

ُهْم إِْذ َيْنِطقُوَن ِبَعَظاِئِم اْلُبْطِل، َيْخدَ  18 الَِل،ألَنَّ َعاَرِة، َمْن َهَرَب َقلِيالً ِمَن الَِّذيَن َيِسيُروَن ِفي الضَّ  ُعوَن ِبَشَهَواِت اْلَجَسِد ِفي الدَّ

يَِّة، َوُهْم أَْنفُُسُهْم َعِبيُد اْلَفَساِد. ألَنَّ َما اْنَغلََب ِمْنُه أََحٌد، َفُهَو لَهُ  19 اُهْم ِباْلُحرِّ  !ًضا ُمْسَتْعَبٌد أَيْ َواِعِديَن إِيَّ

بِّ َواْلُمَخلِِّص َيُسوَع اْلَمِسيحِ  20 ُه إَِذا َكاُنوا، َبْعَدَما َهَرُبوا ِمْن َنَجاَساِت اْلَعالَِم، ِبَمْعِرَفِة الرَّ ، َيْرَتِبُكوَن أَْيًضا ِفيَها، َفَيْنَغلُِبوَن، َفَقْد َصاَرْت لَُهُم ألَنَّ
 .األََواِخُر أََشرَّ ِمَن األََواِئلِ 

ُه  21 وَن َعِن اْلَوِصيَّةِ ألَنَّ ُهْم َبْعَدَما َعَرفُوا، َيْرَتدُّ ، ِمْن أَنَّ َسِة اْلُمَسلََّمِة لَُهمْ  َكاَن َخْيًرا لَُهْم لَْو لَْم َيْعِرفُوا َطِريَق اْلِبرِّ  .اْلُمَقدَّ

اِدِق: 22  .«ِزيَرةٌ ُمْغَتِسلٌَة إِلَى َمَراَغِة اْلَحْمأَةِ ِخنْ »، وَ «َكْلٌب َقْد َعاَد إِلَى َقْيِئهِ »َقْد أََصاَبُهْم َما ِفي اْلَمَثِل الصَّ
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ْذِكَرِة ِذْهَنُكُم ال 1 اُء، ِفيِهَما أُْنِهُض ِبالتَّ َها األَِحبَّ ،هِذِه أَْكُتُبَها اآلَن إِلَْيُكْم ِرَسالًَة َثاِنَيًة أَيُّ  نَِّقيَّ

بِّ َواْلُمَخلِِّص لَِتْذُكُروا األَْقَواَل الَِّتي َقالََها َساِبًقا  2 َة الرَّ ُسَل، َوِصيَّ َتَنا َنْحُن الرُّ يُسوَن، َوَوِصيَّ  .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 َشْيء  َباق هَكَذا ِمْن َبْدِء اْلَخلِيَقةِ  أَْينَ »َوَقاِئلِيَن:  4  .«ُهَو َمْوِعُد َمِجيِئِه؟ ألَنَّ

َماَواِت َكاَنْت ُمْنُذ اْلَقِديِم، َواألَْرَض ِبَكلَِمِة هللِا قَ  5  َماِء َوِباْلَماِء،اِئَمًة ِمَن الْ ألَنَّ هَذا َيْخَفى َعلَْيِهْم ِبإَِراَدِتِهْم: أَنَّ السَّ

 .اللََّواِتي ِبِهنَّ اْلَعالَُم اْلَكاِئُن ِحيَنِئذ  َفاَض َعلَْيِه اْلَماُء َفَهلَكَ  6

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

بِّ َكأَْلفِ  8 اُء: أَنَّ َيْوًما َواِحًدا ِعْنَد الرَّ َها األَِحبَّ  . َسَنة ، َوأَْلَف َسَنة  َكَيْوم  َواِحد  َولِكْن الَ َيْخَف َعلَْيُكْم هَذا الشَّْيُء اْلَواِحُد أَيُّ

بُّ َعْن َوْعِدِه َكمَ  9 ُه َيَتأَنَّى َعلَْيَنا، َوُهَو الَ َيَشاُء أَْن َيْهلَِك أَُناٌس، َبْل أَْن ُيْقِبَل االَ َيَتَباَطأُ الرَّ َباُطَؤ، لِكنَّ ْوَبةِ ا َيْحِسُب َقْوٌم التَّ  .ْلَجِميُع إِلَى التَّ

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

َسة  َوَتْقَوى؟ 11  َفِبَما أَنَّ هِذِه ُكلََّها َتْنَحلُّ، أَيَّ أَُناس  َيِجُب أَْن َتُكوُنوا أَْنُتْم ِفي ِسيَرة  ُمَقدَّ

َماَواُت ُمْلَتِهَبًة، َواْلَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة َتُذوبُ ُمْنَتِظِريَن َوَطالِِبيَن سُ  12 ، الَِّذي ِبِه َتْنَحلُّ السَّ بِّ  .ْرَعَة َمِجيِء َيْوِم الرَّ

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

َها األَ  14 ، ِفي َسالَم  لِذلَِك أَيُّ اُء، إِْذ أَْنُتْم ُمْنَتِظُروَن هِذِه، اْجَتِهُدوا لُِتوَجُدوا ِعْنَدهُ ِبالَ َدَنس  َوالَ َعْيب   .ِحبَّ

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

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

اُء، إِْذ َقْد َسَبْقُتْم َفَعَرْفُتُم، اْحَتِرُسوا ِمْن أَْن َتْنَقاُدوا ِبَضالَِل األَْرِدَياِء، َفَتسْ َفأَْنتُ  17 َها األَِحبَّ  .قُُطوا ِمْن َثَباِتُكمْ ْم أَيُّ

َنا َوُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح. لَُه الْ  18 ْعَمِة َوِفي َمْعِرَفِة َربِّ ْهِر. آِمينَ َولِكِن اْنُموا ِفي النِّ  .َمْجُد اآلَن َوإِلَى َيْوِم الدَّ

 


