
٣٩١ 
  ِرَسالَةُ ُبطُرَس الرَُّسوِل اُألولَى

ِمْن ُبطُرَس، َرُسوِل َيُسوَع الَمِسيِح، إلَى شَعِب اِهللا الُمتَغَرِّبيَن ِفي َهذَا الَعالَِم، َوالُمشَتَِّتيَن 
َحَسَب ِعلِْم اِهللا اآلِب ٢يِنيَّةَ، الُمختاريَن َعْبَر ُمقَاطََعاِت ٌبنتَُس َوغَالَِطيَّةَ َوكَْبُدوِكيَّةَ َوَأِسيَّا َوِبيِث

 ُأَصلِّي َأْن .الُمسَبِق، ِلتَكُونُوا ُمقَدَّسيَن ِفي الرُّوِح، َوِلكَي تُِطيُعوُه َوتَتَطَهَُّروا ِبَرشِّ َدِم َيُسوَع الَمِسيِح
   .تَتََزاَيَد لَكُْم ِنعَمةُ اِهللا َوَسالَُمُه َعلَى الدََّواِم

  َرَجاٌء َحّي
فَِفي َرحَمِتِه الَعِظيَمِة َولََدنَا ثَاِنَيةً، ِلَيكُوَن لَنَا َرَجاٌء َحيٌّ  .ِلَيتََباَرِك اُهللا، َأُبو َربِّنَا َيُسوَع الَمِسيِح٣

َمحفُوظٌ َوِميَراثٌ الَ َيفنَى َوالَ َيتَلَوَّثُ َوالَ َيذُبُل، ٤ِمْن ِخالَِل ِقَياَمِة َيُسوَع الَمِسيِح ِمْن َبيِن اَألمَواِت، 
َأنتُُم الَمحِميِّيَن ِبقُوَِّة اِهللا ِبَسَبِب إيماِنكُْم، إلَى َأْن تَنَالوا الخَالََص الُمَعدَّ لَكُْم، َوالَِّذي ٥ِفي السََّماواِت لَكُْم 

  .َسُيْعلَُن ِفي ِنَهاَيِة الزََّماِن
 َأْن تُحَزنُوا اآلَن ِلفَتَْرٍة قَِصيَرٍة ِبامِتحاناٍت َوِلَهذَا َأنتُْم تَِفيُضوَن فََرَحاً، َمَع َأنَُّه ِمَن الضَُّروِري٦ِّ

 ِلَهذَا . َوإيَمانُكُْم َأثَمُن ِمنُْه كَِثيَراً. فََحتَّى الذََّهُب الفَاِني ُيمتََحُن ِبالنَّاِر.تَُبرِهُن َأَصالَةَ إيَمانَكُْم٧ُمختَِلفٍَة، 
الَّذي الَ ٨ِح َوالتَِّمِجيِد َوالتَّكِريِم، ِعنَدَما ُيعلَُن َيُسوُع الَمِسيُح َينَبغي َأْن ُيمتََحَن ِلَيكوَن ُمستَِحقَّاً ِللَمِدي

 َوَمَع َأنَّكُْم الَ تََرونَُه اآلَن، إالَّ َأنَّكُْم تُْؤِمنُوَن ِبِه، فَتَمتَِلُئوَن فََرَحاً َمِجيَداً الَ .تََرونَُه، إالَّ َأنَّكُْم تُِحبُّونَُه
  .َدفَ إيَماِنكُُم الَِّذي ُهَو خَالَُصكُْمَوتَنَالُوَن َه٩ُيوَصفُ، 
لَقَْد تََحدَّثَ اَألنِبَياُء َساِبقاً َعْن َهِذِه النِّْعَمِة الَّتي ِهَي لَكُُم اآلَن، َوفَتَّشُوا ِباهِتماٍم َعْن َهذَا ١٠
ُهْم َعلَيَها ُروُح الَمِسيِح الَّذي كانَتْ غَاَيتُُهْم َأْن َيعِرفُوا الَوقْتَ َوالظُُّروفَ الَِّتي كَاَن َيُدل١١ُّ .الخَالَِص

َوقَْد كَشَفَ لَُهُم اُهللا ١٢ .فيِهْم، إذْ َأعلََن لَُهُم الرُّوُح القُُدُس ُمسَبقَاً آالَم الَمِسيِح َواَألمَجاَد الَِّتي َستَِليَها
ا تََحدَّثُوا َعْن َهِذِه اُألُموِر الَِّتي ُأعِلنَتْ لَكُُم َأنَُّهْم لَْم َيكُونُوا َيخِدُموَن َأنفَُسُهْم، َبْل َيخِدُمونَكُْم َأنتُْم ِعنَدَم

 َوِهَي ُأُموٌر تَشتَِهي َحتَّى .اآلَن، ِبواِسطَِة الَِّذيَن َبشَُّروكُْم ِبقُوَِّة الرُّوِح القُُدِس الُمرَسِل ِمَن السََّماِء
  !الَمالَِئكَةُ َأْن تَعِرفََها

  كونوا ُمقَدَّسيَن
 َولَيكُْن َرَجاؤكُْم كُلُُّه ِفي ِنعَمِة اِهللا الَِّتي َستُعطَى .قِِّظي الذِّهِن َوُمنَضِبِطي النَّفِْسفَكُونُوا ُمتََي١٣

َوكََأبنَاٍء ُمِطيِعيَن، كُفُّوا َعْن تَشِكيِل َحَياِتكُْم ِبَحَسِب َرغََباِتكُُم ١٤ .لَكُْم ِعنَدَما ُيعلَُن َيُسوُع الَمِسيُح

١



  ٣٩٢ 
َبْل كُونُوا ُمقَدَِّسيَن ِفي كُلِّ ُسلوٍك، كََما َأنَّ اَهللا الَِّذي َدَعاكُْم ١٥ .، حينََما كُنتُْم ُجَهالََءالشَّرِّيَرِة الَماِضَيِة

   ".كُونُوا ُمقَدَِّسيَن، َألنِّي َأنَا قُدُّوٌس ":فَإنَُّه َمكتُوٌب١٦ .ُهَو قُدُّوٌس
 فَِعيشُوا .َأنتُْم تَدُعوَن اَهللا َأَباً، َوُهَو َيحكُُم َعلَى كُلِّ إنْساٍن َعلَى َأَساِس َعَمِلِه، َوُدوَن َأيِّ تََحيٍُّز١٧

لَقَْد ُدِفَع ثََمُن تَحريَركُْم ِمْن ُأسلُوِب ١٨ .اَألرِضإذاً َحَياتَكُْم ِفي تَقَوى َأثنَاَء إقَاَمِتكُُم الُمَؤقَّتَِة َعلَى َهِذِه 
َبْل ١٩َحَياِتكُُم الَعِقيِم الَِّذي َوِرثتُموُه َعْن آَباِئكُْم، الَ ِبماٍل َمسبوٍك ِمْن  َموادَّ فَانَيٍة كَالِفضَِّة َأو الذََّهِب، 

َوقَْد َسَبقَ َأِن اختَاَر اُهللا الَمِسيَح قَْبَل خَلِْق ٢٠ .ُيوِبِبَدِم الَمِسيِح الثَِّميِن، َدِم َحَمٍل َسِليٍم خَاٍل ِمَن الُع
َوِفي الَمسيِح، َأنتُْم تُؤِمنُوَن ِباِهللا الَِّذي ٢١ .الَعالَِم، لَِكنَُّه َأعلَنَُه ِللَعالَِم ِفي َهِذِه اَأليَّاِم اَألِخيَرِة ِمْن َأجِلكُْم

  .، ِلَيكوَن إيَمانُكُْم َوَرَجاؤكُْم ِفي اِهللاَأقَاَمُه ِمَن َبيِن اَألْمَواِت َوَمجََّدُه
 فََأظِهُروا َمَحبَّةً َأخَِويَّةً ُمخِلَصةً، َوَأَحبُّوا َبْعُضكُْم َبْعضاً .لَقَْد طَهَّْرتُْم َأنفَُسكُْم ِبإطَاَعِتكُْم ِللَحق٢٢ِّ

 ِمْن ِبذَْرٍة فَاِنَيٍة، َبْل ِمْن ِبذَْرٍة الَ تَفنَى ِهَي كَِلَمةُ لَقَْد ُوِلْدتُْم ثَاِنَيةً، ال٢٣َ .َمَحبَّةً شَِديَدةً ِمْن قَلٍْب طَاِهٍر
  :فَكََما َيقُوُل الِكتَاُب٢٤ .اِهللا الَحيَّةُ الخاِلَدةُُ

  الَبشَُر َجِميَعاً كَالُعشِْب،"
  .َوكُلُّ َمجِدِهْم َأشَبُه ِبَزْهِر الُعشِب

  الُعشُْب َيِجفُّ، 
  .َوالزَّْهُر َيسقُطُ

   ٨-٦:٤٠إشَْعَياء    ".َمةُ اِهللا فَتَبقَى إلَى اَألَبِدَأمَّا كَِل٢٥
    .َهِذِه ِهَي كَِلَمةُ اِهللا الَِّتي ُبشِّْرتُْم ِبَها

  َحَجٌر َحيٌّ َوُأمَّةٌ ُمقَدََّسةٌ
َن َحِديثَاً َوتُوقُوا كَاَألطفَاِل الَمولودي٢ .فَتَخَلَُّصوا ِمْن كُلِّ َمكٍْر َوِغشٍّ َونِِفَاٍق َوَحَسٍد َوَمذَمٍَّة

َيُسوُع ٤ .فَقَْد ذُقْتُْم َأنَّ الرَّبَّ طَيٌِّب٣إلَى الَحِليِب الرُّوِحيِّ النَِّقيِّ،  ِلكَي تَنُموا َوتَخْلُُصوا، 
ِربوَن  فَإذْ تَقتَ.الَمِسيُح ُهَو الَحَجُر الَحيُّ الَِّذي َرفََضُه َأْهُل الَعالَِم، لَِكنَُّه ثَِميٌن لََدى اِهللا الَّذي اخْتاَرُه

كُونوا َأنتُْم َأيَضاً ِحَجاَرةً َحيَّةً ِلِبنَاِء َهيكٍَل ُروِحيٍّ، فَتَكونوا كََهنَةً ُمقَدَِّسيَن، تَخِدموَن اَهللا ِبتََقِديِم ٥ِمنُْه، 
  :إذْ َيقوُل الِكتَاُب٦ .ذََباِئَح ُروِحيٍَّة َمقُبولٍَة ِعنَْد اِهللا ِبَيُسوَع الَمِسيِح

  ي ِصهَيوَن َحَجَر َزاِوَيٍة،َها إنِّي َأَضُع ِف"
  .َحَجَراً ثَِمينَاً َوُمخْتَاَراً

  ١٦:٢٨إشَْعَياء    ".َوالَّذي ُيْؤِمُن ِبِه لَْن َيخيَب لَُه َرجاٌء
                                                  

 .٧:٢٠؛ ٢:١٩؛ ٤٥، ٤٤:١١اب الالويين من كت  ".قّدوس ...كونوا "

 ٦:٢-١٥:١ بطرس ١

٢



  ٣٩٣ 
  ... َأمَّا للَِّذيَن الَ ُيْؤِمنُوَن، فَُهَو .فَهَو َحَجٌر كَريٌم ِعنَدكُْم َأنتُْم َيا َمْن تُؤِمنُوَن٧
  َضُه الَبنَّاُؤوَن،الَحَجُر الَِّذي َرفَ"

  ٢٢:١١٨المزمور    ".الَِّذي َصاَر َحَجَر اَألَساِس
   :َوهَو َأيَضا٨ً
  َحَجٌر ُيعِثُر النَّاَس،"

  ١٤:٨إشَْعَياء    ".َوَصخَرةٌ تُْسِقطُُهْم
َأمَّا َأنتُْم فَشَعٌب ٩ .ِذي ُأِعدَّ لَُهْمَيتَعثَُّروَن ألَِنَُّهْم الَ ُيِطيُعوَن ِرَسالَةَ اِهللا، فََهذَا ُهَو الَمِصيُر الَّ

 فَُهَو الَِّذي .  َأنتُْم تَنتَموَن إلَى اِهللا، ِلكَي تُِذيُعوا ِصفَاتَُه الَعظيَمةَ.ُمختَاٌر، َوَمملَكَةُ كََهنٍَة، َوُأمَّةٌ ُمقَدََّسةٌ
  .َدَعاكُْم ِمَن الظُّلَْمِة، إلَى نُوِرِه الُمدِهِش

  كونوا شَْعَباً،ذَاتَ َيوٍم، لَْم ت١٠َ
  .َأمَّا اآلَن فََأنتُْم شَْعُب اِهللا

  لَْم تَكونوا تَتََمتَّعوَن ِبَأيَِّة َرحَمٍة،
    .َأمَّا اآلَن فََأنتُْم َمْرحوموَن

  َأعَمالنَا الصَّاِلَحةُ تَُمجُِّد اَهللا
 ِلَهذَا ُأنَاِشُدكُْم َأْن تَتََجنَُّبوا .َأيَُّها اَألِحبَّاُء، َأنتُْم غَُرَباُء تُِقيُموَن ِفي َهذَا الَعالَِم إقَاَمةً ُمَؤقَّتَة١١ً

  إنَُّهْم.َوَأْن تَْسلُكُوا َبيَن غَيِر الُمؤِمنيَن ُسلوكَاً َحَسنَا١٢ًالشََّهَواِت الشِّرِّيَرةَ الَِّتي تَُحاِرُبكُْم، 
َيتَِهمونَكُْم ِبَعَمِل الشَّرِّ، لَِكْن ِعنَْدَما ُيالَِحظُوَن َأعَمالَكُُم الصَّاِلَحةَ، َسُيعطُوَن الَمْجَد ِهللا ِفي َيوِم 

   .َمِجيِئِه

  طَاَعة الُسلُطات
طَةُ الُعلَْيا، اخَضُعوا ِللَمِلِك، الَِّذي ُهَو السُّل١٤ْ .اخَضُعوا ِلكُلِّ ُسلْطٍَة َبشَِريٍَّة إرضاًء للرَّب١٣ِّ

ألَِنَّ َمِشيَئةَ اِهللا ِهَي َأْن تَفَعلُوا ١٥ .َوِللُحكَّاِم الَِّذيَن ُيرِسلُُهْم ِلُمَعاقََبِة اَألشراِر، َوِلَمْدِح فَاِعِلي الخَيِر
خِدُموا ِتلَْك الُحرِّيَّةَ كُونُوا َأحَراراً ُدوَن َأْن تَست١٦َ .الخَيَر، فَتُُخِرُسوا الكَالََم النَّاِبَع ِمْن َجْهِل السُّخَفَاِء

 . َأِحبُّوا إخَوتَكُْم ِفي الَمِسيِح.َأظِهُروا احِتَراَماً ِلَجِميِع النَّاِس١٧ .ِغطَاًء ِللشَّرِّ، َبْل ِعيشُوا كَخُدَّاٍم ِهللا
   .اتَّقُوا اَهللا، َوَأكِرُموا الَمِلَك

                                                  
 .٢٣:٢انظر كتاب هوشع   مرحومون ...ذات يوم 

 ١٧-٧:٢ بطرس  ١



  ٣٩٤ 
  ِمثَاُل آالَِم الَمِسيح

اَدِتكُْم ِبكُلِّ احِتَراٍم، الَ ِلَألخَياِر الَِّذيَن ُيحِسنوَن ُمَعاَملَِتكُْم فََحْسُب، َبْل َأيَُّها الِعِبيُد، اخَضُعوا ِلَس١٨
 .فَِحيَن تَُساُء ُمَعاَملَةُ إنَساٍن، َوَيحتَِمُل اَلََم الظُلِْم ُمتَفَكَِّراً ِباهللاِِ، فَإنَُّه َيستَِحقُّ الَمِديَح١٩ .ِللقَُساِة َأيَضاً

 َأْن :فََهذَا َما َدَعاكُُم اُهللا إلَيِه٢١فَْضٍل لَكُْم إْن كُنْتُْم تَُعاقَُبوَن َعلَى َعَمٍل َسيٍئ فَتَْحتَِملُوَن؟ ألَِنَُّه َأيُّ ٢٠
  :تَقْتَُدوا ِبالَمِسيِح الَّذي تََألََّم ِمْن َأجِلنَا، فَتََرَك لَنَا ِمثَاالً ِلكَْي نَتَْبَعُه، فَهَو

  ْب خَِطيَّةً،لَْم َيرتَِك"٢٢
  ٩:٥٣إشَْعَياء    ".َولَْم َيكُْن ِفي فَِمِه َأيُّ كَِذٍب

 َوكَاَن َيتََألَُّم، فَالَ َيلَجُأ إلَى التَّهِديِد، َبْل ُيَسلُِّم َأْمَرُه إلَى اِهللا .كَاَن ُيَهاُن، فَالَ َيُردُّ اإلَهانَةَ ِبِمثِْلَها٢٣
َمَل خَطَاَيانَا ِفي َجَسِدِه َعلَى الخَشََبِة، ِلكَي نَُموتَ ِبالنِّسَبِة ِلخَطَاَيانَا، ُهَو نَفُسُه َح٢٤ .الَِّذي َيحكُُم ِبَعْدٍل
ِة، ُعْدتُُم اآلَن إلَى راِعي َوَبعَد َأْن كُنتُْم كَالِخَراِف التَّاِئَه٢٥ . فَِبِجَراِحِه شُِفيتُْم.َونَحَيا َحياةَ الِبرِّ

   .َحَياِتكُْم َوالُمشِْرِف َعلَيها

  الزَّوَجاتُ َواَألزَواج
 فََحتَّى الَِّذيَن َيرفُُضوَن َأْن ُيِطيُعوا ِرَسالَةَ .َوَأنتُنَّ َأيَّتَُها الزَّوَجاتُ، اخَضْعَن اَيضاً ألَِزَواِجكُنَّ

فَُهْم َسُيالِحظوَن ُسلُوكَكُنَّ ٢ !َجاِتِهْم ُدوَن اَْن َيتَكَلَّّّمَناِهللا، ُيرَبحوَن ِمْن ِخالَِل ُسلُوِك َزو
الَ َينَبغي َأْن َيعتَِمَد َجَمالُكُنَّ َعلَى َأشَياَء خَارِجيٍَّة كَالتَّصِفيِف الُمتَكَلِِّف ِللشَّْعِر، ٣ .الطَّاِهَر التَّقيَّ

َبْل َينَبغي َأْن َينُبَع َجَمالُكُنَّ ِمَن القَلِب، فََيكُوَن َجَماَل ٤اِخَرِة، َوالتََّزيُِّن ِبالذََّهِب، َوارِتَداِء الَمالَِبِس الفَ
َهكَذَا تََجمَّلَِت النَِّساُء ٥ .الرُّوِح الَوِديَعِة الُمَساِلَمِة الَّذي الَ َيذُْبُل، َوهَو َجَماٌل الَ ُيقَدَُّر ِبثََمٍن ِعنَْد اِهللا

َوَهكَذَا كَانَتْ َساَرةُ تُطيُع إْبَراِهيَم ٦ . َيثَِقَن ِباِهللا َوَيخََضْعَن ألَِزَواِجِهنَّالُمقَدَّساِت ِفي الَماِضي، فَكُنَّ
   . َوَأنتُنَّ َبنَاتَُها، شَِريطَةَ َأْن تَفَعلَْن الصََّواَب غَيَر خَاِئفَاٍت شَيَئاً."َسيِِّدي"َوتُنَاِديِه 
وَجاِتكُْم ِبتَفَهٍُّم َألنَُّهنَّ الِجنُس اَألضَعفُ ، فََأكِرُموُهنَّ َوَأنْتُْم َأيضاً َأيَُّها اَألزَواُج، َعاِملوا َز٧

   . افَعلُوا َهذَا ِلَئالَّ تَُعاقَ َصلََواتُكُْم.كَشَِريكَاٍت لَكُْم ِفي نََواِل ِنعَمِة الَحَياِة الَجِديَدِة

  الُمَعانَاةُ ِمْن َأجِل الَحقّ
ِم الِفكِْر، ُمتَفَهِِّميَن َبعُضكُْم َبعَضاً، ُمِحبِّيَن َبعُضكُْم َبعَضاً َوَأِخيَراً، ِعيشُوا َجِميَعاً ِفي انِسَجا٨

الَ تَُردُّوا َعلَى اإلَساَءِة ِبِمثِْلَها، َأو َعلَى اإلَهانَِة ِبِمثِْلَها، َبُل اطلُُبوا ٩ .كَإخَوٍة، شَفُوِقيَن َوُمتََواِضِعيَن 
  :َيقُوُل الِكتَاُب١٠ .ْم تَعلَُموَن َأنَّ اَهللا َدَعاكُْم ِلكَي تَنَالُوا َبَركَةًَبَركَةَ اِهللا ِلَمْن ُيسيُئ إلَيكُْم، ألَِنَّكُ

                                                  
 .٥:٥٣انظر إشَْعَياء   بجراحه شفيتم

 ١٠:٣-١٨:٢ بطرس ١

٣



  ٣٩٥ 
  إْن َأراَد اََحٌد َأْن َيتََمتََّع ِبالَحَياِة،"

  َوَيَرى َأيَّاماً َمَألى ِبالخيِر،
  فَلَيحفَظْ ِلَسانَُه ِمَن الشَّرِّ،
  .ِعَوشَفَتَيِه ِمَن الكَالَِم الُمخَاِد

  .لَْيتََجنَِّب الشَّرَّ، َوَيفَعِل الخَيَر١١
  .ِلَيْسَع إلَى السَّالَِم، َوُيثاِبْر َحتَّى ُيَحقِّقَُه

  ألَِنَّ َعينَيَّ الرَّبِّ َعلَى اَألبَراِر،١٢
  .َوُأذُنَيِه ُمنتَِبَهتَاِن إلَى َصلََواِتِهْم

   ١٦-١٢:٣٤المزمور    ".لَِكنَّ الرَّبَّ ُيَحوُِّل َوجَهُه َعْن فاِعِلي الشَّرِّ
إذَا َعانَيتُْم ِبَسَبِب َعَمِل الَحقِّ، فََهِنيَئاً ١٤فََمْن َيستَِطيُع َأْن ُيْؤِذَيكُْم إْن كُنتُْم ُمتََحمِِّسيَن ِللخَيِر؟ ١٣

َبْل َوقُِّروا الَمِسيَح َربَّاً ِفي قُلُوِبكُْم، َوكُونُوا ١٥ "الَ تَرَهُبوا تَهِديَداِتِهْم، َوالَ تَنَزِعُجوا، "!لَكُْم
لَِكِن ١٦ .ُمستَِعدِّيَن َعلَى الدََّواِم ِلتَقِديِم َجواٍب ِلكُلِّ َمْن َيطلُُب تَفِسيَراً ِللرََّجاِء الَِّذي تَمِلكُونَُه َجِميَعاً

 فَِبَهذَا َيخَجُل الَِّذيَن . َواحفَظُوا َضِميَركُْم نَِقيَّاً َحتَّى ِعنَدَما ُيفتََرى َعلَيكُْم.َوَداَعٍة َوَوقَاٍرافَعلُوا َهذَا ِب
ألَِنَُّه َأفَضُل َأْن تَُعانُوا ِمْن َأجِل ِفْعِلكُُم الخَيَر، إذَا شَاَء اُهللا، ١٧ .ُيشَوُِّهوَن ُسلُوكَكُُم الَحَسَن ِفي الَمِسيِح

 َماتَ .ألَِنَّ الَمِسيَح نَفَسُه َماتَ ِمْن َأجِل خَطَاَيانَا َمرَّةً َواِحَدة١٨ً .َأْن تَُعانُوا ِبَسَبِب ِفْعِلكُُم الشَّرَِّمْن 
  . َماتَ ِبَجَسِدِه، ثُمَّ ُأقيَم ِبقوَِّة الرُّوِح.الَبِريُء ِمْن َأجِل الُمذِنِبيَن، ِلكَي ُيقَرَِّبُهْم إلَى اِهللا

َوهَي األْرواُح الَّتْي َعَصِت ٢٠ .وِح َأيَضاً، ذََهَب َوَأْعلََن ِلَألرواِح الَِّتي ِفي السِّْجِنَوِفي الر١٩ُّ
 َولَْم َيْدخُِل السَّفينَةَ إالَّ َعَدٌد .اَهللا قَِديَماً، لَمَّا كَاَن اُهللا َينتَِظُر ِبَصْبٍر ِفي َزَمِن نُوٍح، َأثنَاَء ِبنَاِء السَِّفينَِة

َوَهذَا َرْمٌز ُيَمثُِّل الَمعموديَّةَ الَِّتي تُنِقذُكُُم اآلَن َأيَضاً، ٢١ .اِنَيةُ َأشخَاٍص ُأنِْقذُوا ِبَواِسطَِة الَماِء ثََم:قَِليٌل
وَع الَ ِبَأْن نَغِسَل الِجْسَم الخاِرِجيِّ ِبالَماِء، َبْل ِبَأْن نَطْلََب ِمَن اِهللا َضِميَراً َصاِلَحا، فَنَخلَُص بِِِقَياَمِة َيُس

 َوتَخَضُع لَُه َمالَِئكَةٌ َوَسالَِطيُن .فَقَْد َدخََل َيُسوُع السََّماَء، َوُهَو َعْن َيِميِن اِهللا٢٢ .الَمِسيِح ِمَن الَموِت
   .َوقُوَّاتٌ

  َحَياةٌ التَّغييِر
 ألَِنَّ َمْن َيتََألَُّم ِبالَجَسِد، .ِرفََما َداَم الَمِسيُح قَْد تََألََّم ِبَجَسِدِه، تََسلَُّحوا أََنتُْم َأيَضاً ِبَهذَا الِفكْ

َوالَ َيُعوُد ُيكَرُِّس َبِقيَّةَ َحَياِتِه اَألرِضيَِّة ِللشََّهَواِت الَبشَِريَِّة، ٢َيتََوقَّفُ َعِن الَعيِش ِفي الخَِطيَِّة، 
َوَأنتُْم تَفَعلُوَن َما ُيريُدُه غَيُر فَكَفَاكُْم َما قََضيتُْم ِمْن َوقٍْت ِفي الَماِضي ٣ .َبْل ِلتَنِفيِذ إَراَدةِِ اِهللا

                                                  
 .١٢:٨من كتاب إشَْعَياء   ".تنزعجوا ...بوا ال تره"

 ٣:٤-١١:٣ بطرس  ١

٤



  ٣٩٦ 
الُمْؤِمِنيَن، إِذ انغََمْستُْم ِفي كُلِّ َأنَواِع الخَطَاَيا الِجنِسيَِّة َوالشََّهَواِت َوالسُّكِْر َوالخَالََعِة َواللَهِو 

تَُجاُرونَُهْم ِفي تَيَّاِر انِحالَِلِهْم َوُهْم َيستَغِرُبوَن اآلَن َأنَّكُْم الَ ٤ .الُمنَحِرِف َوِعَباَدِة اَألصنَاِم الَبِغيَضِة
 .لَِكنَّ الَمِسيَح الُمستَِعدَّ إلَدانَِة اَألحَياِء َواَألمَواِت، َسُيَحاِسُبُهْم ِعنَْد َمِجيِئِه٥ .َهذَا، فََيفتَُروَن َعلَيكُْم

 لَِكنَّ اَهللا كَاَن ُيريُد َأْن .ُس َأثناَء َحَياِتِهْمفَِمَن اَألمواِت اآلَن َمْن كَانُوا قَْد ُبشِّروا َساِبقَاً، فََأَدانَُهُم النَّا٦
   .تَكوَن لَُهْم َحَياةٌ ِبالرٌّوِح

  ُوكَالٌَء َصاِلحون
 فَكُونُوا ُمتََعقِِّليَن َواْضُبطُوا َأنفَُسكُْم، فََهذَا ُيِفيُدكُْم ِفي .لَقَِد اقتََرَب َزَمُن ِنَهاَيِة كُلِّ شَيٍء٧
 .َوفَوقَ كُلِّ شَيٍء، ِلتَكُْن َمَحبَّتُُكُْم َبعُضكُْم ِلَبْعٍض ثَاِبتَةً، ألَِنَّ الَمَحبَّةَ تَغِفُر خَطَاَيا كَِثيَرة٨ً .ْمَصلََواِتكُ

َن اِهللا َولَيستَخِدْم كُلُّ َواِحٍد ِمنْكُُم الَموِهَبةَ الَِّتي نَالََها ِم١٠ .افتَُحوا ُبُيوتَكُْم َبعُضكُْم ِلَبعٍض ُدوَن تَذَمٍُّر٩
َمْن َيتَكَلَُّم، فَلَيتَكَلَّْم ِبكَالمِِ ١١ .ِفي ِخدَمِة اآلخَريَن، كَُوكَالََء َصاِلِحيَن َعلَى ِنعَمِة اِهللا ِبَأشكَاِلَها الُمتُنَوَِّعِة

كُلِّ شَيٍء ِهللا، ِبَيُسوَع  َوَهكَذَا ُيعطَى الَمجُد ِفي .اِهللا؛ َوَمْن َيخِدُم، فَلَْيخِدْم ِبالقُوَِّة الَِّتي ُيعطيَها لَُه اُهللا
   . آِمين. لَُه الَمجُد َوالقُوَّةُ إلَى َأَبِد اآلِبِديَن.الَمِسيِح

  ألَُم الُمؤِمن
 فَالَ .الَ تَستَغِرُبوا َأيَُّها اَألِحبَّاُء، الِمَحَن الشَِّديَدةً الَحاِصلَةَ َبينَكُْم، َوالَّتي تَهِدفُ إلَى امِتَحاِنكُْم١٢

َبِل افَرُحوا ألَِنَّكُْم تَشتَِركُوَن اآلَن ِفي آالَِم الَمِسيِح، ِلكَي ١٣ا كَشَيٍء غَِريٍب َيحُدثُ لَكُْم، تَنظُُروا إلَيَه
فََهِنيَئاً لَكُْم إْن كُنْتُْم تَُهانُوَن ِمْن َأجِل اسِم الَمسيحِِ، ألَِنَّ ١٤ .تَفيضوا فََرحاً ِعنَدَما َيظَهُر َمجُد الَمسيِح

فَالَ َيتََألَّْم َأَحُدكُْم َألنَُّهَ قَاِتٌل َأو فَاِعُل شَرٍّ، أو َحتَّى ُمتََدخٌِّل ١٥ .، ُروَح اِهللا، َيِحلُّ َعلَيكُْمالرُّوَح الَمِجيَد
حِمُل اْسَم  َبْل ِلُيَمجِِّد اَهللا ألَِنَُّه َي.لَِكْن، إذَا تََألََّم ِلكَوِنِه َمِسيِحيَّاً، فَالَ ُموِجَب ِلخََجِلِه١٦ .ِفي َما الَ َيعِنيِه

 ِفإْن كَاَن َيبَدُأ ِبنَا، فَكَيفَ َستَكُوُن ِنَهاَيةُ .فَقَْد َحاَن َوقْتُ القَضاِء اإللَهيِّ َبدَءاً ِبَعاِئلَِة اِهللا١٧ .الَمِسيِح
  الَِّذيَن الّ ُيطيعوَن ِبشاَرةَ اِهللا؟

  فَإْن كَاَن اإلنَساُن الصَّاِلُح ِبالكَاِد َيخلُُص،"١٨
  ٣١:١١أمثال    "لُّ ِبالفَاِجِر َوالخَاِطِئ؟فََماذَا َسَيِح

إذاً فَلَْيَضِع الَِّذيَن ُيَعانُوَن ِبَحَسِب َمِشيَئِة اِهللا َحياتَُهْم َوديَعةً لََدى خَاِلِقِهُم اَألميِن، َولُْيواِصلوا ١٩
  .َعَمَل الخَيِر

  َرعيَّةُ اهللا
اِهٍد آلالَِم الَمِسيِح، َوشَِريٍك ِفي الَمجِد الَِّذي َسَيظَهُر َواآلَن ُأنَاِشُد الشُُّيوخَ، كَشَيٍخ ِمثِلِهْم، َوكَشَ

 اخِدُموُهْم كَُمشِرِفيَن َعلَيِهْم، .َوَأقُوُل لَُهُم ارُعوا َرِعيَّةَ اِهللا الَِّتي تَحتَ َمسُؤوِليَِّتكُْم٢ُمستَقَبالً، 
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  ٣٩٧ 
 َوالَ تَعَملُوا طََمَعاً ِفي َماٍل، َبْل .َحَسَب َمِشيَئِة اِهللاالَ َألنَّكُْم ُمضطَرُّوَن، َبْل ألَِنَّكُْم َراِغُبوَن ِفي ذَِلَك 

َوِعنَدَما َيظَهُر ٤ .َوالَ تَتََسلَّطُوا َعلَى َمْن ُهْم تَحتَ ِرَعاَيِتكُْم، َبْل كُونُوا ِمثَاالً َصاِلَحاً ِللرَِّعيَِّة٣ .ِبنَشاٍط
  .ِجيِد الَِّذي لَْن تَذُبَل َأوَراقُُهَراِعي الرَُّعاِة، َستَنَالُوَن إكِليَل االنِتَصاِر الَم

  . َوالِبُسوا َجِميَعاً ثَوَب التََّواُضِع َبعُضكُْم َأَماَم َبعٍض.كَذَِلَك َأيَُّها الشََّباُب، اخَضُعوا ِللشُُّيوِخ٥
  ألَِنَّ اَهللا ُيقَاِوُم الُمتَكَبِِّريَن،"

  ٣٤:٣أمثال    ".يَنلَِكنَُّه ُيظِهُر ِنعَمتَُه ِللُمتََواِضِع
َواطَرُحوا َعلَيِه كُلَّ ٧ .ِلذَِلَك تََواَضُعوا تَحتَ َيِد اِهللا القَويَِّة، ِلكَي َيرفََعكُْم ِفي الَوقِت الُمناسِِِب٦

  .ُهُموِمكُْم، فَُهَو َيهتَمُّ ِبكُْم
 الشَّيطَاُن َيتََجوَُّل ِمثَْل َأَسٍد َيزَأُر َباِحثَاً  ألَِنَّ َعُدوَّكُُم.كُونُوا ُمنَضِبِطي النَّفِس ُمتََعقِِّليَن ُمتََيقِِّظيَن٨

 فََأنتُْم تَعلَُموَن َأنَّ اآلالََم نَفَسَها الَِّتي تَُمرُّوَن ِبَها، .فَقَاِوُموُه َوَأنتُْم َأقِوَياُء ِفي إيَماِنكُْم٩ .َعمَّْن َيلتَِهُمُه
 اَهللا َسُيَصوُِّب كُلَّ شَيٍء، َوَيسِنُدكُْم َوُيثَبِّتُكُْم َبْعَد َأْن لَِكن١٠َّ .تُِصيُب َأيَضاً إخَوتَكُْم ِفي كُلِّ الَعالَْم

 َوُهَو الَِّذي َدَعاكُْم إلَى االشِتَراِك ِفي َمجِدِه اَألَبِديِّ ِفي الَمِسيِح . فَُهَو َمصَدُر كُلِّ ِنعَمٍة.تَتََألَُّموا قَِليالً
   . آِمين.ِدلَُه القُوَّةُ َوالَمجُد إلَى اَألَب١١ .َيُسوَع

  خاِتَمة
كَتَْبتُ إلَيكُْم َهِذِه الرَِّسالَةَ القَِصيَرةَ ِبُمَساَعَدِة ِسلَْوانَُس الَِّذي َأعتَِبُرُه َأخَاً ُمخِلَصاً، ِلكَي ١٢

  . فَاثُبتُوا ِفيَها.ُأشَجَِّعكُْم، َوَأشَهَد َأنَّ َهِذِه ِهَي ِنعَمةُ اِهللا الَحِقيِقيَّةُ
 كََما ُيَسلُِّم َعلَيكُْم َمْرقُُس .َم الكَِنيَسةُ الَّتي ِفي َباِبَل، الَّتي اخْتاَرها اُهللا َمَعكُْمتُهِديكُُم السَّال١٣َ

  .اْبِني
  .َحيُّوا َبعُضكُْم َبعَضاً ِبقُبلَِة َمَحبٍَّة١٤

   .َسالٌَم لَكُْم َجِميَعاً َيا َمْن َأنتُْم ِفي الَمِسيِح
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