
  رِِسالَةُ بطْرس اَلرسوِل اَُألولَى
1 
1 ةَ، املُختارينا وبيثينيةَ وأسيدوكيةَ وكبوغَالطي سنتتاِت بش ِمن بنيرغاملَسيِح، إىل املُت سوعسولُ ير ،سطرى 2بضقتمب

ِم يد شِة، وروِح للطّاعاِبِق، يف تقديِس الراملَسيِحِعلِم اِهللا اآلِب الس سوع :المةُ والسعمالن لكُم كثَرلت.  
  شكرا هللا للرجاء احلي

3 املَسيِح ِمن سوعِة يبقيام ،يجاٍء حةً لرنا ثانيِة ولَدِتِه الكَثريمحر بساملَسيِح، الَّذي ح سوعنا يباُهللا أبو ر كبارم
أنتم الَّذين بقوِة اِهللا 5وال يضمِحلُّ، محفوظٌ يف السماواِت ألجِلكُم، ملرياٍث ال يفنى وال يتدنس 4األمواِت، 

 إنْ كانَ يِجب -الَّذي بِه تبتِهجونَ، مع أنكُم اآلنَ 6. محروسونَ، بإمياٍن، خلَالٍص مستعد أنْ يعلَن يف الزماِن األخِري
لكي تكونَ تزكيةُ إمياِنكُم، وهي أمثَن ِمن الذَّهِب الفاين، مع أنه يمتحن بالناِر، 7 تحزنونَ يسريا بتجاِرب متنوعٍة، -

ذلك وإنْ كنتم ال ترونه . الَّذي وإنْ مل تروه تِحبونه8توجد للمدِح والكَرامِة واملَجِد ِعند اسِتعالِن يسوع املَسيِح، 
اخلَالص الَّذي 10. نائلني غايةَ إمياِنكُم خالص النفوِس9تِهجونَ بفَرٍح ال ينطَق بِه ومجيٍد، اآلنَ لكن تؤِمنونَ بِه، فتب

 ،ِة الَّيت ألجِلكُمعمأوا عن النبتن أنبياُء، الَّذين ثَ عنهحوب شِدلُّ علَيِه 11فتالَّذي كانَ ي وقٍت أو ما الوقت أي باِحثني
الَّذين أُعِلن هلُم أُم ليس 12.  الَّذي فيِهم، إذ سبق فشِهد باآلالِم الَّيت للمسيِح، واألجماِد الَّيت بعدهاروح املَسيِح

 ألنفُِسِهم، بل لنا كانوا يخِدمونَ ِذِه اُألموِر الَّيت أُخِبرتم ا أنتم اآلنَ، بواِسطَِة الَّذين بشروكُم يف الروِح القُدِس
  .الَّيت تشتهي املَالئكَةُ أنْ تطَِّلع علَيها. املُرسِل ِمن السماِء
  كونوا قديسني

13 سوعاسِتعالِن ي ِعند ا إلَيكُم ىِة الَّيت يؤتعمماِم على النبالت جاَءكُمفألقوا ر ،صاحني نِطقوا أحقاَء ِذهِنكُملذلك م
بلْ نظري القُدوِس الَّذي دعاكُم، كونوا 15شاِكلوا شهواِتكُم الساِبقَةَ يف جهالَِتكُم، كأوالِد الطّاعِة، ال ت14. املَسيِح

وإنْ كنتم تدعونَ أبا الَّذي 17". كونوا ِقديسني ألني أنا قُدوس: "ألنه مكتوب16. أنتم أيضا ِقديسني يف كُلّ سريٍة
ع بسحاباٍة حِري مبغ حكُموٍف، يخب ِتكُممانَ غُربِل كُلّ واِحٍد، فسريوا زى، 18مال بأشياَء تفن مديتافت كُمأن عاِلمني

بلْ بدٍم كرٍمي، كما ِمن حمٍل بال عيٍب وال دنٍس، 19بِفضٍة أو ذَهٍب، ِمن سريِتكُم الباِطلَِة الَّيت تقَلَّدتموها ِمن اآلباِء، 
أنتم الَّذين بِه 21معروفًا ساِبقًا قَبلَ تأسيِس العالَِم، ولكن قد أُظِهر يف األزِمنِة األخريِة ِمن أجِلكُم، 20دِم املَسيِح، 

طَهروا نفوسكُم يف 22. تؤِمنونَ باِهللا الَّذي أقامه ِمن األمواِت وأعطاه مجدا، حتى إنَّ إميانكُم ورجاَءكُم هما يف اِهللا
ٍةطاعقَلٍب طاِهٍر بِشد ا ِمنعضب كُمعضوا بياِء، فأِحبِة الردميِة العويِة األخبحوِح للمبالر ةً، ال 23. ِة احلَقثاني ولودينم

ٍب، وكُلَّ مجِد إنساٍن كُلَّ جسٍد كعش: "ألن24َّ. ِمن زرٍع يفنى، بل ِمما ال يفنى، بكَِلمِة اِهللا احلَيِة الباقيِة إىل األبِد
  .وهِذِه هي الكَِلمةُ الَّيت بشرتم ا". وأما كِلمةُ الرب فتثبت إىل األبِد25العشب يِبس وزهره سقَطَ، . كزهِر عشٍب

  
  
  



 
2 
اآلنَ، اشتهوا اللَّبن العقلي العدمي وكأطفاٍل مولودين 2فاطرحوا كُلَّ خبٍث وكُلَّ مكٍر والرياَء واحلَسد وكُلَّ مذَمٍة، 1

  .إنْ كنتم قد ذُقتم أنَّ الرب صاِلح3الِغش لكَي تنموا بِه،  
  احلجر احلي والشعب املختار

4 ،اِهللا كرمي ِمن ختاراِس، ولكن مالن ا ِمنرفوضا ميا حرجب5الَّذي إذ تأتونَ إليِه، حا مم أيضكونوا أنت نيني- 
لذلك يتضمن 6.  بيتا روحيا، كهنوتا مقَدسا، لتقدِمي ذَبائح روحيٍة مقبولٍَة ِعند اِهللا بيسوع املَسيِح-كَِحجارٍة حيٍة 
فلكُم أنتم الَّذين 7. "هأنذا أضع يف ِصهيونَ حجر زاويٍة مختارا كرميا، والَّذي يؤِمن به لن يخزى: "أيضا يف الِكتاِب

حجر صدمٍة "و8" فاحلَجر الَّذي رفَضه البناؤونَ، هو قد صار رأس الزاويِة: "تؤِمنونَ الكَرامةُ، وأما للَّذين ال يطيعونَ
 أنتم فِجنس مختار، وكهنوت وأما9. الَّذين يعثُرونَ غَري طائعني للكَِلمِة، األمر الَّذي جِعلوا له. وصخرةَ عثرٍة

الَّذين قَبالً 10. ملوكي، أُمةٌ مقَدسةٌ، شعب اقِتناٍء، لكَي تخِبروا بفَضائِل الَّذي دعاكُم ِمن الظُّلمِة إىل نوِرِه العجيِب
  .وأما اآلنَ فمرحومونَالَّذين كنتم غَري مرحومني، . مل تكونوا شعبا، وأما اآلنَ فأنتم شعب اِهللا

  اخلضوع للسلطة
11 ،فسالن حاِربِة الَّيت تديواِت اجلَسهِنعوا عن الشالَء، أنْ متتزباَء ونركغ إلَيكُم اُء، أطلُبها األِحبوأنْ تكونَ 12أي

لي شر، يمجدونَ اَهللا يف يوِم اِلافِتقاِد، ِمن أجِل سريتكُم بني اُألمِم حسنةً، لكَي يكونوا، يف ما يفترونَ علَيكُم كفاِع
إنْ كانَ للمِلِك فكمن هو فوق . فاخضعوا لكُلّ ترتيٍب بشري ِمن أجِل الرب13. أعماِلكُم احلَسنِة الَّيت يالِحظونها

: ألنَّ هكذا هي مشيئَةُ اِهللا15. ، وللمدِح لفاِعلي اخلَِريأو للوالِة فكمرسلني ِمنه لِلانِتقاِم ِمن فاِعلي الشر14الكُلّ، 
. كأحراٍر، وليس كالَّذين احلُريةُ ِعندهم سترةٌ للشر، بل كعبيِد اِهللا16. أنْ تفعلوا اخلَري فتسكّتوا جهالَةَ الناِس األغبياِء

17ةَ. أكِرموا اجلميعوا اإلخوأكِر. خافوا اَهللا. أِحبموا املَِلك.  
ألنَّ هذا 19. أيها اخلُدام، كونوا خاِضعني بكُلّ هيبٍة للسادِة، ليس للصاِلحني املُترفّقني فقط، بل للعنفاِء أيضا18

و إنْ كنتم تلطَمونَ ألنه أي مجٍد ه20. فضلٌ، إنْ كانَ أحد ِمن أجِل ضمٍري نحو اِهللا، يحتِملُ أحزانا متألّما بالظُّلِم
فإنَّ . ألنكُم هلذا دعيتم21مخِطئني فتصِبرونَ؟ بل إنْ كنتم تتألَّمونَ عاِملني اخلَري فتصِبرونَ، فهذا فضلٌ ِعند اِهللا، 

، "ةً، وال وِجد يف فِمِه مكرالَّذي مل يفعلْ خطي"22. املَسيح أيضا تألَّم ألجِلنا، تاِركًا لنا ِمثاالً لكَي تتِبعوا خطواِتِه
 الَّذي حملَ هو 24. الَّذي إذ شِتم مل يكُن يشِتم ِعوضا، وإذ تألَّم مل يكُن يهدد بل كانَ يسلّم ملَن يقضي بعدٍل23

حيا للِبرعن اخلطايا فن موتن ِة، لكَيبِدِه على اخلَشسخطايانا يف ج هفسالَّذي. نمفيتِتِه شلدم 25.  جبكنت كُمألن
  .كِخراٍف ضالٍَّة، لكنكُم رجعتم اآلنَ إىل راعي نفوِسكُم وأُسقُِفها

  
  
  



  الزوجات واألزواج
3 
1حونَ بسريربةَ، يطيعونَ الكَِلمال ي عضى وإنْ كانَ البحت ،خاِضعاٍت لِرجاِلكُن ساُء، كُنها النتأي ساِء ِة اكذلكُنلن

وال تكُن زينتكُن الزينةَ اخلاِرجيةَ، ِمن ضفِر الشعِر والتحلّي 3. مالِحظني سريتكُن الطّاِهرةَ خبوٍف2بدوِن كِلمٍة، 
، الَّذي هو قُدام اِهللا بل إنسانَ القَلِب اخلَفي يف العدميِة الفَساِد، زينةَ الروِح الوديِع اهلاِدئ4بالذَّهِب ولبِس الثّياِب، 

فإنه هكذا كانت قَدميا النساُء الِقديسات أيضا املُتوكّالت على اِهللا، يزين أنفُسهن خاِضعاٍت لِرجاِلِهن، 5. كثري الثَّمِن
6 اهةً إيداعي إبراهيم طيعةُ تسار تها"كما كاندها،". سيأوالد نةَالَّيت ِصرتتوفًا البخائفاٍت خ ا، وغَريريصاِنعاٍت خ .  

  التأمل نتيجة فعل اخلري
كذلكُم أيها الرجالُ، كونوا ساِكنني حبسِب الِفطنِة مع اإلناِء النسائي كاألضعِف، معطني إياهن كرامةً، كالواِرثاِت 7

والنهايةُ، كونوا مجيعا متِحدي الرأِي ِحبس واِحٍد، ذَوي محبٍة 8. تكُمأيضا معكُم ِنعمةَ احلياِة، لكَي ال تعاق صلَوا
غَري مجازين عن شر بشر أو عن شتيمٍة بشتيمٍة، بل بالعكِس مباِركني، عاِلمني أنكُم هلذا 9أخويٍة، مشِفقني، لُطَفاَء، 
من أراد أنْ يِحب احلياةَ ويرى أياما صاِلحةً، فليكفُف لسانه عن الشر وشفَتيِه أنْ : " ألن10َّ. دعيتم لكَي تِرثوا بركَةً

ألنَّ عينِي الرب على األبراِر، 12.  ليعِرض عن الشر ويصنِع اخلَري، ليطلُِب السالم ويِجد يف أثَِرِه11تتكَلَّما باملَكِر، 
  ". طَِلبِتِهم، ولكن وجه الرب ِضد فاِعلي الشروأُذنيِه إىل

وأما خوفَهم فال ختافوه وال . ولكن وإنْ تألَّمتم ِمن أجِل الِبر، فطوباكُم14فمن يؤذيكُم إنْ كنتم متمثّلني باخلَِري؟ 13
ين دائما ملُجاوبِة كُلّ من يسألُكُم عن سبِب الرجاِء الَّذي ه يف قُلوبكُم، مستِعدبل قَدسوا الرب اإلل15َتضطَِربوا، 

ولكُم ضمري صاِلح، لكَي يكونَ الَّذين يشِتمونَ سريتكُم الصاِلحةَ يف املَسيِح، يخزونَ يف 16فيكُم، بوداعٍة وخوٍف، 
ركفاِعلي ش رونَ علَيكُمفتإ17. ما ي كُمم صاِنعونَ ألنَّ تألُّموأنت لُ ِمنها، أفضريم صاِنعونَ خشيئَةُ اِهللا، وأنتم نْ شاَءت

فإنَّ املَسيح أيضا تألَّم مرةً واِحدةً ِمن أجِل اخلطايا، البار ِمن أجِل األثَمِة، لكَي يقَربنا إىل اِهللا، مماتا يف 18. شرا
 إذ عصت قَدميا، حني 20الَّذي فيِه أيضا ذَهب فكرز لألرواِح الَّيت يف السجِن، 19اجلَسِد ولكن محىي يف الروِح، 

الَّذي 21. كانت أناةُ اِهللا تنتِظر مرةً يف أياِم نوٍح، إذ كانَ الفُلك يبنى، الَّذي فيِه خلَص قَليلونَ، أي ثَماين أنفٍُس باملاِء
ال إزالَةُ وسِخ اجلَسِد، بل سؤالُ ضمٍري صاِلٍح عن اِهللا، بقيامِة يسوع املَسيِح، . آلنَ، أِي املَعموديةُِمثالُه يخلّصنا نحن ا

22ةٌ لهعخضم اتوقو الئكَةٌ وسالطنيماِء، ومى إىل السضمِني اِهللا، إذ قد مالَّذي هو يف ي.  
  
  

  احلياة هللا
4 
لكي 2فإنَّ من تألَّم يف اجلَسِد، كُف عن اخلَطيِة، .  باجلَسِد، تسلَّحوا أنتم أيضا ِذِه النيِةفإذ قد تألَّم املَسيح ألجِلنا1

ألنَّ زمانَ احلياِة الَّذي مضى يكفينا لنكونَ 3. ال يعيش أيضا الزمانَ الباقي يف اجلَسِد، لشهواِت الناِس، بل إلرادِة اِهللا
ا إرادةَ اُألمِم، ساِلكني يف الدعارِة والشهواِت، وإدماِن اخلمِر، والبطَِر، واملُنادماِت، وِعبادِة األوثاِن املُحرمِة، قد عِملن



4فنيدجيِنها، مِة عإىل فيِض هِذِه اخلَالع متركُضونَ معه ملَست كُمغِربونَ أنستالَّذي فيِه ي 5. األمرالَّذين سوف 
األحياَء واألموات دينا للذي هو على اسِتعداٍد أنْ يعطونَ ِحسابدانوا 6. يي ا، لكَيى أيضاملوت رشألجِل هذا ب هفإن

  .حسب الناِس باجلَسِد، ولكن ليحيوا حسب اِهللا بالروِح
ولكن قَبلَ كُلّ شيٍء، لتكُن محبتكُم بعِضكُم 8.  للصلَواِتوإنما ِنهايةُ كُلّ شيٍء قد اقتربت، فتعقَّلوا واصحوا7

ليكُن كُلُّ واِحٍد 10. كونوا مضيفني بعضكُم بعضا بال دمدمٍة9. لبعٍض شديدةً، ألنَّ املَحبةَ تستر كثرةً ِمن اخلطايا
ب كُمعضا ب خِدمةً، يوِهبذَ مِب ما أخسِةحبعونِة اِهللا املُتعلى ِنعم كَالَء صاِلحنيا، كو11. عض دأح إنْ كانَ يتكَلَّم

وإنْ كانَ يخِدم أحد فكأنه ِمن قوٍة يمنحها اُهللا، لكَي يتمجد اُهللا يف كُلّ شيٍء بيسوع املَسيِح، الَّذي له . فكأقواِل اِهللا
  .آمني.  اآلِبديناملَجد والسلطانُ إىل أبِد
  االشتراك يف آالم املسيح

12 ،غَريب أمر كُمأصاب هكأن ،حاِدثَةٌ، ألجِل امِتحاِنكُم كُمينى املُحِرقَةَ الَّيت بلوغِربوا الباُء، ال تستها األِحببل 13أي
إنْ عيرتم باسِم املَسيِح، 14. ِدِه أيضا مبتِهجنيكما اشتركتم يف آالِم املَسيِح، افرحوا لكَي تفرحوا يف اسِتعالِن مج

ِحلُّ علَيكُماملَجِد واِهللا ي ى لكُم، ألنَّ روحفطوب .دجمفي ِتكُمِجه ا ِمنعلَيِه، وأم فدجفي ِتِهمِجه ا ِمنفال 15. أم
ولكن إنْ كانَ كمسيحي، فال يخجلْ، 16. اِخٍل يف أُموِر غَِريِهيتألَّم أحدكُم كقاِتٍل، أو ساِرٍق، أو فاِعِل شر، أو متد

فإنْ كانَ أوالً ِمنا، فما هي ِنهايةُ الَّذين ال . ألنه الوقت البِتداِء القَضاِء ِمن بيِت اِهللا17. بل يمجد اَهللا ِمن هذا القَبيِل
فإذًا، الَّذين يتألَّمونَ 19". هِد يخلُص، فالفاِجر واخلاِطئُ أين يظهراِن؟إنْ كانَ البار باجلَ"و18يطيعونَ إجنيلَ اِهللا؟ 

 مهوِدعوا أنفُسستشيئَِة اِهللا، فليِب مسِل اخلَِري- كما خلاِلٍق أمٍني -حبميف ع .  
  
  

  وصايا الشيوخ والشباب
5 
ارعوا 2هم، والشاِهد آلالِم املَسيِح، وشريك املَجِد العتيِد أنْ يعلَن، أطلُب إىل الشيوِخ الَّذين بينكُم، أنا الشيخ رفيق1َ

وال كمن يسود على األنِصبِة، 3رعيةَ اِهللا الَّيت بينكُم نظّارا، ال عن اضِطراٍر بل باِلاختياِر، وال لِربٍح قَبيٍح بل بنشاٍط، 
  .ى ظَهر رئيس الرعاِة تنالونَ إكليلَ املَجِد الَّذي ال يبلَىومت4. بل صائرين أمِثلَةً للرعيِة

اَهللا : "كذلك أيها األحداثُ، اخضعوا للشيوِخ، وكونوا مجيعا خاِضعني بعضكُم لبعٍض، وتسربلوا بالتواضِع، ألن5َّ
 ملقني 7فتواضعوا حتت يِد اِهللا القَويِة لكَي يرفَعكُم يف حيِنِه، 6 ".يقاِوم املُستكِبرين، وأما املُتواِضعونَ فيعطيِهم ِنعمةً

ين بكُمعتهو ي هعلَيِه، ألن كُممكُلَّ ه.  
 فقاِوموه، راِسخني يف اإلمياِن،9.  من يبتِلعه هو ألنَّ إبليس خصمكُم كأسٍد زائٍر، يجولُ ملتِمسا. اُصحوا واسهروا8

 .عاِلمني أنَّ نفس هِذِه اآلالِم تجرى على إخوِتكُم الَّذين يف العالَِم



ويثَبتكُم،  ،ه كُلّ ِنعمٍة الَّذي دعانا إىل مجِدِه األبدي يف املَسيِح يسوع، بعدما تألَّمتم يسريا، هو يكَملُكُموإل10
كُمكّنموي ،يكُمقَو11. وياملَجد لهلطانُ إىل أبِد اآلِبدينوالس  .آمني. 

  حتيات ختامية
إلَيكُم بكَِلماٍت قَليلٍَة واِعظًا وشاِهدا، أنَّ هِذِه هي ِنعمةُ اِهللا   كتبت– كما أظُن - بيِد ِسلوانس األِخ األمِني،12

سلّموا بعضكُم على 14. ختارةُ معكُم، ومرقُس ابينتسلّم علَيكُم الَّيت يف باِبلَ امل13ُ. احلَقيقيةُ الَّيت فيها تقومونَ
  .آمني. سالم لكُم مجيِعكُم الَّذين يف املَسيِح يسوع. بعٍض بقُبلَِة املَحبِة

  
  
 
 


