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ْس اُأل�ولَى ِرَساِلْة ب�ْطر�
ا بين عام   بعد الميالد. بطرس هو واحد مالتالمذة الّي قراب من يسوع. بعثها للمسيحيّين الّي كانوا64 و62الّرسالة هاذي كتبها بطرس م�

متفّرقين في الّشمال متاع آسيا الّصغرى. أهم هدف متاع الّرسالة هو إنّها تشّجع الّي يقروها الّي كانوا يتعّرضوا لإلضطهاد والعذاب على خاطر
اْء. وهّكا يلزمهم يقبلوا ج� اإليمان متاعهم. تشّجعهم كتذّكرهم بالبشارة متاع يسوع المسيح، موتو، قيامتو، وجيّانو الّي موعود بيه ولّي يعطيهم ر�
عذابهم ويصبروا عليه، ويكونوا واثقين الّي هاذاكا إمتحان إليمانهم إذا كانو صحيح وبش ياخذوا أجرهم »نهارت الّي يظهر يسوع المسيح.«

زيادة على إنّو يشّجعهم في وقت الّضيق، الكاتب يأّكد علّي باش يقروا الّرسالة متاعو إنّهم يعيشوا كيف شعب متاع المسيح.

تَِحيَّة

بَّدُوِكيَّة ْوأ�ِسيَّة ْوبِثِينِيَّة�، الِّي ْخت�اْرُكْم 1  ة فِي بُْنُطْس ْوغ�ال�ْطي�ة ْوك� تِيْن فِي ُكْل ْبال�ص� بِيْن ِوْمف�ّرْ ِسيْح، للِمتْغ�ّرْ ُسوْل ي�ُسوْع الم� ِمْن بُْطُرْس، ر�

ِسيْح. 2 شُّوا ْبد�ْم ي�ُسوْع الم� هللْا اآلْب ْبِعْلُمو ِمْن ْقب�ْل ْبُروُحو ْوبِالّطاع�ة ْوِكتِتْر� 1
ة ْوس�ال�ْم ْعِليُكْم. ب�ْرش�ة نِْعم�

َرَجاْء َحْي

ِسيْح ِمْن بِيْن الُموت�ى،  3 ة ْمت�اْع ي�ُسوْع الم� ْي بِالْقي�ام� اْء ح� ج� ة ْلر� ْحْمتُو الْعِظيم� ِسيْح الِّي تُوِلْدن�ا ِمْن ْجِديْد ْبر� بّْن�ا ي�ُسوْع الم� ْك هللْا بُو ر� ا 4ُمب�ار� ْرث�ة م� ِوْلو�

اْء،  ْحفُوظ�ة ِليُكْم فِي الْسم� ا تُوف�اْش، م� ا تِْفِسْدْش ْوم� اْن،  5ت�ْفن�اْش ْوم� ال�ْص ب�اْش يِتْْكِشْف فِي آِخْر الْزم� اْن ْلخ� ا الِّي ت�ْحِفْظُكْم قُْدِرةْ هللْا بِاإِليم� إِْنتُوم�
ت�ْفْرُحوا 6

اِرْب  اْع ْمت�اْع ت�ج� �ْنو� ة ْبأ ا ُمْمِكْن تِْحْزنُوا ْلُمدَّة ْقِصير� ْغِملِّي ت�وَّ ْب 7بِالشَّْيء ه�اذ�ا، ر� ّرِ ْغِملِّي ُهو� ف�انِي يِتْج� اْنُكْم الْصِحيْح الِّي ُهو� أ�ْغل�ى ِمالذّْه�ْب ر� ب�اْش إِيم�

ِسيْح.  اِرْت الِّي يُْظُهْر ي�ُسوْع الم� ة ْنه� ام� ْجْد ِوالك�ر� ا ُكْمْش تُْشوفُوا فِيْه 8بِالنَّاْر، ْيِجيْب الشُّْكْر ِوالم� ْغِملِّي م� نُوا ِبيْه ر� ا ِريتُوِهْش، ْوتِّمْ ْغِملِّي م� الِّي تِْحبُّوْه ر�

ا تِتْْوُصْفْش  ة م� ِجيد�ة ِوْعِظيم� ة م� ا، ْوت�ْفْرُحوا ف�ْرح� ال�ْص ْمت�اْع ْنفُوْسُكْم. 9ت�وَّ اْنُكْم الِّي ُهو� الخ� د�ْف ْمت�اْع إِيم� ْوتُوْصلُوا ِلله�

10  .� ة الِّي ْخِذيتُوها ُجوا ْعِليْه اَأل�ْنبِي�اْء الِّي تْن�بّْأُوا ْعل�ى النِّْعم� ال�ْص الِّي ف�ْرْكُسوا ْعِليْه ْول�ّوْ ْدُهْم ُروْح 11الخ� ْقْت ِوالظُُّروْف الِّي ْقص� ف�ْرْكُسوا ْعل�ى الو�

اْد الِّي ب�اْش ْيِجيْو ْمب�ْعْده�ا.  ِسيْح ِواَأل�ْمج� ايِْع ْمت�اْع الم� بُّْروا ْعل�ى الْوج� ِسيْح الِّي فِيُهْم ِكِسْبقُوا ْوخ� ا 12الم� اْحُهْم آم� ا ك�انُوْش يِْخْدُموا فِي ْرو� ْلُهْم الِّي م� ْوتِْكِشفِّ

اْو اْت الِّي الْمال�ْيك�ة يِْشتْه� اج� اْء. الح� وْح القُدُْس الِّي تِْبع�ْث ِمالْسم� ُروُكْم ْعل�ى ْطِريْق الرُّ ا النَّاْس الِّي ب�ّشْ ا ت�وَّ بُّْروُكْم ِبيه� اْت الِّي خ� اج� يِْخْدُموا فِيُكْم، فِي الح�

ب�اْش ي�ْعْرفُوُهْم.

ك�ون�وا َطاْهِريْن

ِسيْح.  13 ْقتِلِّي يُْظُهْر ي�ُسوْع الم� ة الِّي تِْجيُكْم و� اْء فِي النِّْعم� ج� لِّى ْيُكوْن ِعْنْدُكْم ر� اْحُكْم ْوخ� ُموا فِي ْرو� ّكْ ة ِواتْح� ْوِكيْف 14ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش ُكونُوا ف�اْيِقيْن ِللِخْدم�

ْهْل،  اِوي ِهي� بِيْده�ا الِّي ت�بَّْعتُوه�ا ِكُكْنتُوا ع�اْيِشيْن فِي الج� ا اتَّْبعُوْش الْشه� ا الِّي ْدع�اُكْم 15ْوال�ْد ط�اْيِعيْن، م� ا ِكيْف م� ف�اتُْكْم الُكْله� رُّ يِسيْن فِي ت�ص� ا ُكونُوا قِدِّ آم�

اد�ا قُدُّوْس.  اِطْرنِي آن�ا قُدُّوْس.« 16  ز� يِسيْن ْعل�ى خ� ا د�اُمو الْكت�اْب الُمق�دَّْس ْيقُوْل: »يِْلِزْمُكْم تُْكونُوا قِدِّ م�

ةْ ُغْربِتُْكْم فِي اَأل�ْرْض 17 اال� ِعيُشوا ُمدِّ ْد، إِمَّ تَّى ح� ابِي ح� ا ْيح� الُو ِمْن ِغيْر م� اِحْد ْعل�ى ق�ْدْر أ�ْعم� ْوإِذ�ا ك�اْنُكْم تْع�يُّْطولُو بُو، ه�اك�ا الِّي يُْحُكْم ْعل�ى ُكْل و�

بِّي،  اْيِفيْن ِمْن ر� ا خ� ْوإِْنتُوم�
ة، 18 اْت الف�اْني�ة ِكيْف الْذه�ْب ِوالِفضَّ اج� ة الب�اْطل�ة الِّي ْوِرثْتُوه�ا ِمْن ِعْنْد ْجدُوْدُكْم، ُموْش بِالح� ير� ا تِْفِديتُوا ِمالّسِ ع�اْرفِيْن الِّي إِْنتُوم�
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ِسيْح.  19 ا فِيِهْش ِعيْب ْوُموْش أ�ْجِرْب، د�ْم الم� ُروْف م� ا ْبد�ْم غ�اِلي، د�ْم خ� اِطْرُكْم. 20آم� اْن ْعل�ى خ� ا ْظُهْر فِي آِخْر الْزم� ْني�ا، آم� ا تِتْْخل�ْق الدِّ ْعُروْف ْقب�ْل م� الِّي م�

اْء ْمت�اْعُكْم ْيُكونُوا فِي هللْا. 21 ج� اْنُكْم ِوالرَّ ْجْد، ب�اْش إِيم� اْن بِاهلل الِّي ق�يُّْمو ِمْن بِيْن الُموت�ى ِوْعط�اْه الم� ِوْعل�ى ْطِريقُو ُهو� ِعْنْدُكْم إِيم�

اال� ِحبُّوا ْبع�ْضُكْم ُحْب ط�اِهْر ِمالق�ْلْب.  22 لِّيتُوا تِْحبُّوا اْخِوتُْكْم بِْحِقيق�ة، إِمَّ ْق ْوو� ْرتُوا ْنفُوْسُكْم ِبالطَّاع�ة ْمت�اْعُكْم ِللح� ّهِ ا ط� ا، ب�ْعْد م� اُكْم تُوِلْدتُوا ِمْن 23ْوت�وَّ ر�

ة.  يَّة ِوالدَّاْيم� ا ي�ْفن�اْش، ِمْن ِكْلِمْة هللْا الح� ْرْع م� ا ِمْن ز� ْرْع يِْفن�ى، آم� اُهو 24  ْجِديْد، ُموْش ِمْن ز� ر�

ُكْل ب�ش�ْر ِكيْف الْحِشيْش.

اْر الْحِشيْش. ْجْد ْمت�اُعو الُكلُّو ِكنُوَّ ِوالم�

اْر ْيِطيْح، الْحِشيْش ِييبِْس ِوالنُّوَّ

ْب ادُّوْم ِلَأل�ب�ْد. 25 ا ِكْلِمْة الرَّ آم�

ا. ْرتُوا بِيه� ة ه�اِذي ِهي� الِّي تْب�ّشِ الِكْلم�

بَّاْن،  1  يُّْل ْونِف�اْق ْوُحْسْد ْوُكْل س� يْو ْعِليُكْم ُكْل ُخْبْث ْوُكْل ت�ح� اال� ن�ّحِ افِي ْمت�اْع 2إِمَّ اْو الْحِليْب الصَّ الُوا ِكتِْوْلدُوا اْشتْه� از� ْوِكيْف ْوال�ْد ْصغ�اْر م�

ال�ْص.  وْح، ب�اْش تِْكْبُروا بِيْه ِللخ� ْب. 3الرُّ ة ْمت�اْع الرَّ او� إِذ�ا ك�اْن ذُْقتُوا الْبه� 2
ة ْوغ�اْلي�ة ِعْنْد هللْا.  4 ا ُمْخت�ار� ْفُضوه�ا، آم� يَّة الِّي النَّاْس ر� ة الح� ْجر� ا الح� اك� يَّة ِمْبنِيِّيْن ِكيْف د�اْر ْمت�اْع 5الِّي ِجيتُولُو، ْله� ة ح� ْجر� ا بِيْدُكْم ح� ْوُكونُوا إِْنتُوم�

ِسيْح.  ْقبُول�ة ِعْنْد هللْا ْبي�ُسوْع الم� وْح م� اْن ُمق�دِّْسيْن ب�اْش تْق�دُّْموا الْذب�ايِْح ْمت�اْع الرُّ وْح، ب�اْش تُْكونُوا ُكهَّ ْكتُوْب فِي الْكت�اْب الُمق�دَّْس: 6  الرُّ اُهو م� ر�

ة ْجر� فِي ِصْهيُوْن ْنُحْط ح�

ة ْمت�اْع س�اْس ْجر� ح�

ة ْوغ�اْلي�ة، ُمْخت�ار�

ا ْيِخيبِْش. ْن بِيْه م� ِولِّي يِّمِ

اِهي 7   نُوْش ر� ا يِّمْ ا ِعْنْد الِّي م� ة. آم� ة ْكبِير� ا الُمْْؤْمنِيْن ِعْنْدُكْم قِيم� ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش إِْنتُوم�

ْفُضوه�ا الب�نَّاي�ا ة الِّي ر� ْجر� الح�

ْجِرةْ السَّاْس. الَّْت ح� و�

ة الِّي ب�اْش ت�ْضِرْب النَّاْس، 8 ْجر� ه�اِذي ِهي� الح�

لِّيُهْم يِتْع�ثُّْروا. ة الِّي ب�اْش تْخ� ْجر� الح�

طُّو فيْه! ة: ه�اذ�اك�ا الشَّْيء الِّي تْح� نُوْش بِالِكْلم� ا اّمْ اِطْرُهْم م� ا تْع�ثُّْروا ْعل�ى خ� ْوُهوم�

ة ْمت�اْع هللْا الِّي ْدع�اُكْم 9 اْل الْعِظيم� بُّْروا بِاَأل�ْعم� ة ُمق�دّْس�ة ْوش�ْعْب غ�اِلى ْعل�ى هللْا، ْخت�اْرُكْم ب�اْش تْخ� اْن ُملُوْك ْوأُمَّ يَّة ُمْخت�اِريْن ْوُكهَّ اُكْم ذُّرِ ا ر� ا إِْنتُوم� آم�

ِمالْظال�ْم ِللنُّوْر الْعِجيْب ْمت�اُعو.
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ا ُكْنتُوْش ش�ْعْب، 10   ْقب�ْل م�

لِّيتُوا ش�ْعْب ا و� ْوت�وَّ

ْحِمْة هللْا. ْفتُوْش ر� ا ْعر� ْقب�ْل م�

ْحِمْة هللا. ا ْخِذيتُوا ر� ْوت�وَّ

ْعبَاْد هللْا

اِرْب 11 ا تْح� اِوي ْمت�اْع الْبد�ْن، الِّي ِهي� ِديم� ا اتَّْبعُوْش الْشه� ْني�ا ه�اِذي، إِنُّْكْم م� ِديْن ِمْن ْبال�ْدُكْم فِي الدِّ ّرْ اْينِيَّة ِوْمط� ْونُْطلُْب ِمْنُكْم، ي�ا ْحب�ابِي، ِكيْف ْبر�

وْح.  اْلُكْم 12الرُّ ا ت�ْعْملُوا فِي الشَّْر، ْيُشوفُوا أ�ْعم� ْقتِلِّي يِتْْهُموُكْم الِّي اْنتُوم� بِّي ب�اْش و� نُوْش ْبر� ا يِّمْ لِّيْو ِسيِرتُْكْم تُْكوْن ب�اْهي�ة ب�ْرش�ة قُدَّاْم الْشعُوْب الِّي م� ْوخ�

دُوا هللْا فِي اليُوْم الِّي يِتْف�قِّْدُكْم فِيْه. ّجْ ة ِوْيم� اْلح� الصَّ

ِئِيْس الِّي ُهو� أ�ْعل�ى ُسْلط�ة،  13 ْب: ِطيعُوا الرَّ اِطْر الرَّ اْر ْويِْكْرُموا 14ِطيعُوا السُّْلط�ة ْمت�اْع الب�ش�ْر، ْعل�ى خ� ُهْم ب�اْش ْيع�اْقبُوا النَّاْس اَأل�ْشر� ّطْ ِوالُوالَّةْ الِّي ح�

ا ِيْفْهُموْش.  15الِّي ي�ْعْملُوا فِي الِخيْر.  اْل الِّي م� تُوا النَّاْس الُجهَّ ّكْ اُهو هللْا ْيِحبُّْكْم ت�ْعْملُوا الِخيْر ب�اْش تْس� ر�
يَّة 16 اْر، ُموْش ِكيْف الِّي ْيُردُّوا الُحّرِ ا أ�ْحر� إِْنتُوم�

ا ِكيْف ُخدَّاْم ْمت�اْع هللْا.  ِئِيْس. 17ْغط�اء ب�اْش ي�ْعْملُوا الشَّْر، آم� بِّي، إِْكْرُموا الرَّ افُوا ر� ة، خ� إِْكْرُموا النَّاْس الُكْلُهْم، ِحبُّوا اإِلْخو�

وذ�وا الْوَجايِْع ْمتَاْع الَمِسيْح ِمثَاْل خ�

اد�ا.  18 ا الْصع�اْب ز� اِحْد 19ي�ا ُخدَّاْم، ِطيعُوا اَأل�ْسي�اْد ْمت�اْعُكْم ِواْحت�ْرُموُهْم فِي ُكْل ش�ْيء، ُموْش الب�اِهيْن ِوالطَّيّْبِيْن آك�اُهو آم� ة إِذ�ا ك�اْن الو� اِهي نِْعم� ر�

بِّي.  اِطْر ر� ايِْع ِوالْعذ�اْب ِوالظُّْلْم ْعل�ى خ� ا 20يُْصبُْر ْعل�ى الْوج� ا إِذ�ا ك�اْن تُْصْبُروا ْوإِْنتُوم� ْقتِلِّي تُْغْلُطوا؟ آم� ْربُوا و� ا ِتتْض� ة تِْستْف�ادُوا ِكتُْصْبُروا ب�ْعْد م� ْشنُوَّ

ة ِمْن ِعْنْد هللْا.  اِهي نِْعم� اِطْرُكْم ت�ْعْملُوا فِي الِخيْر، ر� ْد ُروُحو 21تِتْع�ذّْبُوا ْعل�ى خ� اِطْرُكْم ْور� ْب ْعل�ى خ� اد�ا تْع�ذِّ ِسيْح ز� اُهو هللْا ْدع�اُكْم ِللشَّْيء ه�اذ�ا، ِوالم� ر�

تُو.  تَّى ِكْذْب.  22ِمث�اْل ب�اْش تِْمِشيْو فِي ُجّرْ و ح� ْجْش ِمْن فُمُّ ا ْخر� تَّى ذ�ْنْب، ْوم� ْلْش ح� ا ْعم� ا ه�ِدْدْش 23الِّي م� ْب م� ْقتِلِّي تْع�ذِّ ْعْش السَّبَّة. و� جَّ ا ر� ْقتِلِّي تْس�ْب م� و�

لِّْم أُْمُرو ِللِّي يُْحُكْم بِالع�ْدْل،  ا س� ْد، آم� تَّى ح� ا 24ح� ِليْب ب�اْش ْنُموتُوا ْعل�ى الْذنُوْب ْون�ْحي�اْو فِي البِْر. إِْنتُوم� س�دُو ْعل�ى الصَّ ُهو� بِيدُو ه�ْز الْذنُوْب ْمت�اْعن�ا فِي ج�

اِرْس ْمت�اْع ْنفُوْسُكْم. 25تِْشِفيتُوا بِالْجُروْح ْمت�اُعو.  اِعي ِوالح� ا تِْهِديتُوا ِللرَّ ا ت�وَّ اْيِعيْن ِكيْف الْغن�ْم آم� اُكْم ُكْنتُوا ض� ر�

ِسيْن ْنَصايِْح ِللْمعَّرْ

ة ْمت�اْع هللْا، ُمْمِكْن يِتْْهد�اْو ِمْن ِغيْر 1  ا ُهْمْش ْيِطيعُوا فِي الِكْلم� ة ْشُكوْن ِمْنُهْم م� تَّى إِذ�ا ك�اْن ث�مَّ اْلُكْم، ح� اد�ا ي�ا ْنس�اء، ِطيعُوا ْرج� ا ز� ْوإِْنتُوم�

ة ْمت�اْع ْنس�اُهْم،  ير� اْم.  2ِكْلْمتُو بِالّسِ ة ْبِإِْحتِر� ْقتِلِّي ْيت�بّْعُوا ِسيِرتُْكْم الطَّاْهر� و�
ْظفُوْر 3 ة بِالْشع�ْر الم� ين�ة ْمت�اْعُكْم تُْكوْن ِمْن ب�رَّ لِّيْوْش الّزِ ا تْخ� م�

بِّي.  4ِوالْذه�ْب ِواللِّْبس�ة الغ�اْلي�ة،  ا ت�ْفن�اْش، ِولِّي ِهي� غ�اْلي�ة ب�ْرش�ة ِعْنْد ر� اْدي�ة الِّي م� وْح الطَّْيب�ة ِواله� لِّيوه�ا تُْكوْن ِمْن د�اِخْل فِي الق�ْلْب بِالرُّ ا خ� اُهْم ه�كَّا 5آم� ر�

اْلُهْم،  اْحُهْم ْوك�انُوا ْيِطيعُوا فِي ْرج� يّْنُوا فِي ْرو� اْء في هللْا ْيز� ج� يس�اْت ِولِّي ِعْنْدُهْم ر� اِهيْم، 6ك�انُوا ْقب�ْل الْنس�اء الِقدِّ يْع فِي إِْبر� ة الِّي ك�انِْت اّطِ ِكيْف س�ارَّ

تَّى ش�ْيء. افُوْش ِمْن ح� ا تْخ� فُوا ِبالب�اِهي ْوم� ّرْ ا إِذ�ا ك�اْن تِتْص� ا ْبن�اتْه� ا ت�وَّ ِوتْن�اِديلُو ي�ا ِسيِدي. ْوإِْنتُوم�

3

ي�اةْ، ب�اْش 7 ة ْمت�اْع الح� اْث ِمتْش�اْرِكيْن فِي النِّْعم� ا د�اْمُكْم ُورَّ ا ْضع�اْف ْوإِْكْرُموُهْم، م� اُعوْلُهْم الِّي ُهوم� اْل، ِعيُشوا ْمع� ْنس�اُكْم ْور� اد�ا ي�ا ْرج� ا ز� ْوإِْنتُوم�

ْلْش. ا تِتْع�ّطِ اْت ْمت�اْعُكْم م� ل�و� الصَّ
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ل�وا الْعذَاْب ْوِإِْنت�وَما تَْعْمل�وا فِي الِخيْر اتَْحّمْ

ة ِوِحنُّوا ْعِليُهْم ِواتْواْضعُوا.  8 اِحْد ْوِحسُّوا بِْبع�ْضُكْم ْوِحبُّوا اإِلْخو� اْي و� ْر، ُكونُوا الُكْلُكْم ر� ا 9فِي اإِلّخِ ا تْك�اْفُْؤوْش الشَّْر بِالشَّْر ِوالسَّبَّاْن بِالسَّبَّاْن، آم� م�

اِطْرُكْم تِْدِعيتُو ِللشَّْيء ه�اذ�ا ب�اْش ت�اْخذُوا ب�ْرك�ة.  اُهو 10  بِالع�ْكْس ب�اْرُكوا، ْعل�ى خ� ر�

ي�اةْ تَّْع بِالح� الِّي ْيِحْب ِيتْم�

اْت ب�اِهيْن ار� ِوْيُشوْف ْنه�

ي�ْحِفْظ ْلس�انُو ِمالشَّْر

و ِمْن الِكْذْب ْوفُمُّ

ي�ْعِمْل الِخيْر ْويِْبِعْد ْعل�ى الشَّْر 11

اْه ْج ْعل�ى السَّال�ْم ْويِْجِري ْور� ْيل�ّوِ

اْر 12 ْب يُْخُزْر ِلَأل�ْبر� اُهو الرَّ ر�

ْع ْصال�تُْهْم ْويِْسم�

ِولِّي ي�ْعْملُوا فِي الشَّْر

ْيِجي ِضدُّْهْم.

ُكْم إِذ�ا ك�اْن ت�ْحْرُصوا ْعل�ى الِخيْر؟  13 ا ْشُكوْن ب�اْش ْيُضّرْ ا 14ت�وَّ اُكْم ب�اْش تِتْب�اْرُكوا! م� ُجوا ْعل�ى البِْر، ر� اِطْرُكْم تْل�ّوْ تَّى إِذ�ا ك�اْن تِتْع�ذّْبُوا ْعل�ى خ� ا ح� آم�

ا ِتتْق�لّْقُوْش،  افُوْش ِمْنُهْم ْوم� اْء الِّي 15تْخ� ج� اِحْد ْعل�ى الْسب�ْب ْمت�اْع الرَّ اْوبُوا أ�ْي و� ا ب�اْش تْج� اْحُكْم ِديم� ُروا ْرو� ّضْ ْب. ح� ِسيْح فِي ْقلُوْبُكْم ِكيْف ر� ا ق�دُّْسوا الم� آم�

ِسيْح يِْحْشُموا ْعل�ى 16ِعْنْدُكْم.  ايِْب ْعل�ى ِسيِرتُْكْم الب�اْهي�ة فِي الم� ِميْرُكْم ط�اِهْر، ب�اْش الِّي ي�ْحِكيْو بِالخ� اْفُظوا ْعل�ى ض� اْم، ْوح� اْوبُوا بِْسي�اس�ة ْوإِْحتِر� ْوج�

اْحُهْم.  ْب ْوُهو� ي�ْعِمْل فِي الشَّْر.  17ْرو� اُهو ِخيْرلُو ِمْن يِتْع�ذِّ ْب ْوُهو� ي�ْعِمْل فِي الِخيْر، ر� بِّي ب�اْش يِتْع�ذِّ بّْلُو ر� اِحْد ح� ْحد�ة 18إِذ�ا ك�اْن الو� ة و� رَّ اْت م� اد�ا م� ِسيْح ز� الم�

يَّة،  ا ُروُحو ح� اْت آم� س�دُو م� ْبن�ا هلْل. ج� اِطْر الِمْذْنبِيْن ب�اْش ْيق�ّرِ اْت ْعل�ى خ� ْغِملِّي ُهو� الب�اْر م� اِطْر الْذنُوْب. ر� بِّْر فِي 19ْعل�ى خ� وْح ه�اِذي ْمش�ى ْيخ� ْوفِي الرُّ

ْبْس  ْربُوط�ة فِي الح� اْح الم� يَّة 20  اَأل�ْرو� ا ْشو� ْنعُوا بِيه� اْت الِّي نُوْح ي�ْصن�ْع فِيُهْم فِي الْسِفين�ة الِّي م� ار� ابِْر ْعِليُهْم فِي الْنه� ْقتِلِّي هللْا ك�اْن ص� اْت ْقب�ْل، و� الِّي ْعص�

ْني�ة.  ا ثْم� اء ِولِّي ُهوم� ِميْر ط�اِهْر ْعل�ى 21ِمالنَّاْس ِمالم� ا ْبط�ْلب�اْن هللْا ْبض� ْعُموِديَّة ب�اْش نُْخْلُصوا، ُموْش ْبت�ْنِحيْت الْوس�ْخ ِمالْبد�ْن، آم� اْن ِمث�اْل ِللم� ِوالشَّْيء ه�اذ�ا ك�

ِسيْح  ة ْمت�اْع ي�ُسوْع الم� اْت 22ْطِريْق الْقي�ام� اج� اْت الِّي ِعْنْده�ا ُسْلط�ة ِوالح� اج� اء ْوِعْندُو ُسْلط�ة ْعل�ى الْمال�ْيك�ة ِوالح� ا ْمش�ى ِللْسم� ْوُهو� ق�اِعْد ْعل�ى ْيِميْن هللْا ب�ْعْد م�

اْء. الْقِويَّة الِّي فِي الْسم�

َكالَْء َصاْلِحيْن ْعلَى نِْعِمْة هللْا و�

ْل الْذنُوْب،  1  س�دُو ْيب�ّطِ ْب فِي ج� اُهو الِّي يِتْع�ذِّ ة ه�اِذي بِيْده�ا، ر� اْحُكْم بِالِفْكر� لُّْحوا ْرو� س�ْد، س� ْب فِي اْلج� ِسيْح تْع�ذِّ ا د�اُمو الم� م�
ب�اْش ْيِعيْش ْبِقيِّْة 2

اِدةْ هللْا.  ا ْبِإِر� اِوي ْمت�اْع الب�ش�ْر، آم� س�ْد ُموْش بِالْشه� اْت الِّي ْيِحبُّوا ي�ْعْملُوه�ا 3الْعُمْر فِي اْلج� اج� يتُوْه ِمْن ْعُمْرُكْم ت�ْعْملُوا فِي الح� يُكْم الِّي ع�دِّ يِّزِ 4
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اْم.  اْب ِوْعب�اِدةْ الْصن�ْب الِّي ِهي� ْحر� اِوي ِوالسُّْكْر ِوالْخال�ع�ة ْوق�ْعد�اْت الْشر� اس�ة ِوالْشه� بِّي، ع�اْيِشيْن فِي الْنج� نُوْش ْبر� ا يِّمْ ا 4الْشعُوْب الِّي م� ا ت�وَّ ْوُهوم�

ا ْيِهينُوا فِيُكْم،  يّْب�ة ْوُهوم� اء الْخال�ع�ة الْمس� ا تِْجِريْوْش ْمع�اُهْم ْور� ا م� اِضْر ب�اْش يُْحُكْم 5ِمْست�ْغْربِيْن فِيُكْم الِّي إِْنتُوم� اْسبُوا قُدَّاْم الِّي ُهو� ح� اُهْم ب�اْش يِتْح� ا ر� آم�

يِّيْن ِوالُموت�ى.  س�ْد ِكيْف الب�ش�ْر ْيِعيُشوا فِي 6ْعل�ى الح� تَّى إِذ�ا ك�اْن تِْحك�ْم ْعِليُهْم فِي اْلج� ُروا بِاإِلْنِجيْل، ب�اْش ح� اد�ا تْب�ّشْ تَّى الُموت�ى ز� اُهو ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش ح� ر�

وْح ِكيْف هللْا. الرُّ

لِّيْو  7 اْحُكْم ْوفِيقُوا ب�اْش تْص� ُموا فِي ْرو� ّكْ ايِْة ُكْل ش�ْيء قُْربِْت، ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش اتْح� بَّة 8ْنه� اِهي الْمح� بِّتُْكْم ِلْبع�ْضُكْم تُْكوْن ْقِويَّة، ر� لِّيْو ْمح� ْقب�ْل ُكْل ش�ْيء خ�

ا تِتْش�كَّاْو،  9تُْستُْر ب�ْرش�ة ْذنُوْب.  يّْفُوا ْبع�ْضُكْم ِمْن ِغيْر م� اْلِحيْن 10ض� ْوْهب�ة الِّي ْخذ�اه�ا ب�اْش يِْخِدْم اَألُْخِريْن، ِكيْف ُوك�ال�ْء ص� اِحْد يِْست�ْعِمْل الم� لِّي ُكْل و� خ�

ع�ة.  ْد فِي ُكْل 11ْعل�ى نِْعِمْة هللْا الِمتْن�ّوْ ّجِ ا هللْا، ب�اْش هللْا يِتْم� ة الِّي ي�ْعِطيه� ا بِالقُوَّ لِّيْه يِْخِدْمه� ة خ� اِحْد ي�ْعِمْل ِخْدم� لِّْم بِْكال�ْم هللْا، ْوأ�ْي و� لِّيْه يِتْك� لِّْم خ� اِحْد يِتْك� أ�ْي و�

ْجْد ِوالسُّْلط�ة ِليْه ِلَأل�ب�ْد. آِميْن. ِسيْح، الم� ش�ْيء ْبي�ُسوْع الم�

ل�وا الْعذَاْب اتَْحّمْ

ة ْغِريب�ة ق�اْعد�ة ت�اْقِعْلُكْم،  12 اج� ا ح� ِإِنّْه� ْبُكْم، ك� ّرِ ايِتُْكْم، ب�اْش تْج� ا تِْست�ْغْربُوْش فِي الْمِصيب�ة الِّي ت�ْحِرْق الِّي ج� ا تْش�اْرُكوا 13ي�ا ْحب�ابِي، م� ا أ�ْفْرُحوا ْبق�ْدْر م� آم�

ْجْد ْمت�اُعو.  ْر الم� ّهِ ْقتِلِّي ْيظ� نُّوا و� اد�ا ت�ْفْرُحوا ْوتِتْه� ِسيْح، ب�اْش ز� اِطْر ُروْح 14فِي الْعذ�اْب ْمت�اْع الم� ِسيْح ْعل�ى خ� ة ِليُكْم إِذ�ا ك�اْن تْع�ايِْرتُوا بِْسب�ْب إِْسْم الم� حَّ ص�

ْجْد ب�اْش ي�ْهبِْط ْعِليُكْم.  ْل فِي أُُموْر ِغيُرو،  15هللْا ِوالم� ْب ِكيْف ق�اتِْل، ِوالَّ س�اِرْق، ِوالَّ ي�ْعِمْل فِي الشَّْر ِوالَّ يِدَّّخِ اِحْد فِيُكْم يِتْع�ذِّ تَّى و� لِّيْوْش ح� ا تْخ� ا م� ا 16آم� آم�

ى بِاإِلْسْم ه�اذ�ا.  ّمِ اْطُرو ِمتْس� ْد هللْا ْعل�ى خ� ّجِ ا ْيم� ا يِْحِشْمْش آم� لِّيْه م� ِسيِحي، خ� اْطُرو م� ْب ْعل�ى خ� اِحْد يِتْع�ذِّ ْقْت الِّي ب�اْش يِْبد�ى فِيْه 17إِذ�ا ك�اْن و� ا الو� اُهو ج� ر�

ا ْيِطيعُوْش إِْنِجيْل هللْا؟  ايِْة الِّي م� ة ب�اْش 18الُحْكْم ْبش�ْعْب هللْا. ْوإِذ�ا ك�اْن يِْبد�ى بِين�ا، ِكيف�اْش ب�اْش تُْكوْن ْنه� إِذ�ا ك�اْن اإِلْنس�اْن الب�اْر يُْخلُْص بِْصعُوب�ة، ْشنُوَّ

اِلْق اَأل�ِميْن. 19ي�ْعِمْل الف�اِسْد ِوالِمْذنِْب؟  اْحُهْم ِبيْن ْيِديْن الخ� لِّيُهْم ي�ْعْملُوا الِخيْر ِوْيُحطُّوا ْرو� اِدةْ هللْا خ� ا تِْحْب إِر� اال� الِّي ق�اْعِديْن يِتْع�ذّْبُوا ِكيْف م� إِمَّ

ِإِتْْلَهاْو ْبَشْعْب هللْا

ْجْد الِّي ب�اْش يُْظُهْر ْعل�ى 1  انِي ْشِريْك فِي الم� ِسيْح ِكيْف م� ا بِين�اتُْكْم، آن�ا الِّي ِشيْخ ِكيْفُهْم ْوش�اِهْد ْعل�ى ْعذ�اْب الم� اال� نُْطلُْب ِمالْشيُوْخ الِّي م� إِمَّ

ا ْيِحْب هللْا، ُموْش 2ْقِريْب،  اِدتُْكْم، ِكيْف م� ا ْبِإِر� يْف ْعِليُكْم آم� اْو بِيُهْم ُموْش بِالّسِ ْسُْؤوِليْن ْعِليُهْم ْوتِتْْله� ا م� إِنُّْكْم ت�ْرع�اْو ش�ْعْب هللْا الِّي إِْنتُوم�

ا.  اِطْرُكْم تِْحبُّوا ت�ْعْملُوا الشَّْيء ه�اذ�اك� ا ْعل�ى خ� اْم آم� ْبْح الْحر� اِطْر الّرِ ا ُكونُوا ِمث�اْل ِللشَّْعْب. 3ْعل�ى خ� ْسُْؤوِليْن ْعِليُهْم، آم� ا م� ُموا فِي الِّي إِْنتُوم� ّكْ ْوُموْش تِتْح�

ا يِْفِسْدْش. 4 ْجْد م� ع�اةْ ْمت�اْع الشَّْعْب ب�اْش ت�اْخذُوا ت�اْج ْمت�اْع م� ِئِيْس الرُّ ْقتِلِّي يُْظُهْر ر� ْوو�

5
اْضعُوا 5   ب�اْب، ِطيعُوا الْشيُوْخ ْوإِْسْمعُوا ْكال�ْم ْبع�ْضُكْم ِوتْو� اد�ا ي�ا ش� ا ز� ْوإِْنتُوم�

بِّْريْن، هللْا ْيِجي ِضْد الِمتْك�

اْضِعيْن. ة ِللِمتْو� ا ي�ْعِطي نِْعم� آم�

ْقتُو.  6 اْضعُوا ت�ْحْت يِْد هللْا الْقِويَّة ب�اْش ي�ْرفِْعُكْم فِي و� اُهو يِتْْله�ى بِيُكْم. 7ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش اتْو� ُحطُّوا ْعِليْه ْهُموْمُكْم الُكْل، ر�
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ْج ْعل�ى ْشُكوْن يِْبْلعُو.  8 يْد ْيل�ّوِ اُهو ْعدُوُكْم ْبِليْس ق�اِعْد ْيدُوْر ْويِْزِهْر ِكيْف الّصِ اْنُكْم، ع�اْرفِيْن 9ُردُّوا ب�اْلُكْم ْوفِيقُوا، ر� ا ث�اْبتِيْن فِي إِيم� إِيُجوا ِضدُّو ْوإِْنتُوم�

اتُْكْم فِي الع�ال�ْم الُكلُّو ق�اْعِديْن ْيع�انِيْو فِي الْعذ�اْب ُهو� بِيدُو.  ْجْد ْمت�اُعو 10الِّي ْخو� ا الِّي ْدع�اُكْم ِللم� ة الُكْله� ْقْت، اإِلال�ْه الِّي ع�ْندُو النِّْعم� يَّة و� ْبتُوا ْشو� ا تْع�ذِّ ْوب�ْعْد م�

يُكْم ْويِْبنِيُكْم.  ِسيْح ُهو� بِيدُو ب�اْش ْيث�بِّتُْكْم ِوْيق�ّوِ السُّْلط�ة ِليْه ِلَأل�ب�ْد. آِميْن. 11الِّي ْيدُوْم ِلَأل�ب�ْد فِي الم�

تَِحيَّاْت ِإِْخَرانِيَّة

قَّانِيَّة، 12 ْد ْعِليُكْم ْونِْشِهْد الِّي ه�اِذي نِْعِمْة هللْا الح� �ّكِ اْر ْنأ انُْس، ْوُهو� بِالنِّْسب�ة ِليَّ ِكيْف ُخو أ�ِميْن، ْكتِْبتِْلُكْم بِاْختِص� اْب الْقِصيْر ه�اذ�ا تِْكتِْب ْبيِْد ِسْلو� الْجو�

ا.  إِثْْبتُوا فِيه�
اد�ا.  13 ْرقُْس ز� لِّْم ْعِليُكْم ِوْلِدي م� ة. ْيس� اد�ا ُمْخت�ار� لِّْم ْعِليُكْم الِّي فِي ب�ابِْل ِولِّي ِهي� ز� بَّة. س�ال�ْم ِليُكْم الُكْلُكْم 14تْس� لُّْموا ْعل�ى ْبع�ْضُكْم ابُّوِسْة الْمح� س�

ِسيْح. آِميْن. ا الِّي فِي الم� إِْنتُوم�


