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  رسالة بطرس األولى
  المقدمة

. المشتتين في شمالي آسية الصغرى»  اهللاشعب«آتب بطرس رسالته األولى إلى المسيحيـين الذین دعاهم 
ولبلوغ هذه . والغایة الرئيسية من هذه الرسالة هي التشجيع على تحمل االضطهاد والعذاب في سبـيل اإلیمان

ولذلك . الغایة یذآِّر الكاتب قارئيه بالبشارة بـيسوع المسيح الذي حمل موته وقيامته وعودته الرجاء إلى العالم
یوم یظهر یسوع « آل اضطهاد، واثقين بأنه امتحان لصدق إیمانهم، وبأنهم سينالون المكافأة عليه عليهم أن یقبلوا

  . »المسيح
  . وإلى جانب هذا التشجيع، یدعو الكاتب إلى االقتداء بسيرة الذین ینتمون إلى المسيح

  مضمون الرسالة
  ) ٢-١: ١. (مقدمة. ١
  ) ١٢-٣: ١. (التذآير بخالص اهللا. ٢
  ) ١٠: ٢ إلى ١٣: ١. (يع على حياة القداسةالتشج. ٣
  ) ١٩: ٤ إلى ١١: ٢. (واجب المسيحي في وقت الشدة. ٤
  ) ١١-١: ٥. (التواضع المسيحي والخدمة. ٥
  ) ١٤-١٢: ٥. (خاتمة. ٦

  تحية
  ١الفصل 

ِمْن ُبطُرَس، َرسوِل َیسوَع الَمسيِح، إلى الُمختاریَن ١
تَّتيَن في بنُتَس وَغالِطيََّة وَآـبَُّدوِآـيََّة الُمَتغرِّبـيَن الُمَش

ختاَرُهُم اُهللا اآلُب  إلى الذیَن ا2وآسيَة وبـيثينـيََّة، 
ِبساِبِق ِعلِمِه وَقدََّسُهم بالرُّوِح لُيطيعوا َیسوَع الَمسيَح 

  . وَیَتَطهَّروا ِبَرشِّ َدِمه
  . عَليُكم واِفُر النِّعَمِة والسَّالِم

  رجاء حي
َتباَرَك اُهللا أبو َربِّنا َیسوَع الَمسيِح ألنَُّه َشَمَلنا ِبفاِئِق 3

َرحَمِتِه، فَوَلَدنا ِبقياَمِة َیسوَع الَمسيِح ِمْن َبيِن 
وِلميراٍث ال 4 ¸األمواِت ِوالَدًة ثاِنـَيًة ِلَرجاٍء َحيٍّ

َیفُسُد وال یَتَدنَُّس وال َیضَمِحلُّ، َمحفوٌظ لُكم في 
أنُتُم الذیَن ِباإلیماِن َتحُرُسُكم ُقدَرُة اِهللا 5سَّماواِت، ال

ِبه َتبَتِهجوَن، 6ِلَخالص سينكِشُف في اليوِم األخيِر، 
مَع أنَّكم ال ُبدَّ أْن َتحَزنوا حيًنا ِبما ُیصيُبكُم اآلَن ِمْن 

التي َتمَتِحُن إیماَنُكم آما َتمَتِحُن 7 ¸أنواِع الِمَحِن
 وهَو أثَمُن ِمَن الذََّهِب الفاني، فيكوُن النـاُر الذََّهَب،

أهًال ِللَمدیِح والَمجِد واإلآراِم یوَم ُظهوِر َیسوَع 
أنُتم ُتحبُّوَنُه وما رأیُتموُه، وُتْؤِمنوَن ِبه وال 8. الَمسيِح

َتَرْوَنُه اآلَن، فَتفَرحوَن َفَرًحا َمجيًدا ال یوَصُف، 
  . ـَي َخالُص ُنفوِسُكمواِثقيَن ِبُبلوِغ غاَیِة إیماِنُكم وِه9

َعْن هذا الَخالِص َفتََّش األنبـياُء وَبَحثوا، فأنَبُأوا 10
وحاَولوا أْن َیعِرفوا الَوقَت 11. بالنِّعَمِة التي ِنلتموها

وآيَف َتجيُء هِذِه النِّعَمُة التي َدلَّ عَليها ُروُح الَمسيِح 
تلوها ِمْن فيِهم، حيَن َشِهَد ِمْن َقبُل بآالِم الَمسيِح وما َی

نكَشَف لُهم أنَُّهم آانوا َیعَملوَن، ال ِمْن  وا12. َمجٍد
أجِلِهم، َبْل ِمْن أجِلُكم، ِلهِذِه اُألموِر التي أعَلَنها اآلَن 

لُكُم الذیَن َبشَّروُآم ِبها، ُیَؤیُِّدُهُم الرُّوُح الُقُدُس 
روا الُمرَسُل ِمَن السَّماِء، والَمالِئَكُة َیَتمنَّوَن أْن َینُظ

  . إَليها

  دعوة إلى حياة القداسة
جَعلوا ُآلَّ َرجاِئُكم  لذِلَك َهيِّئوا ُعقوَلُكم وَتَنبَّهوا وا13

. في النِّعَمِة التي َتجيُئُكم ِعنَد ُظهوِر َیسوَع الَمسيِح
وآأبناٍء طاِئعيَن، ال َتتَبعوا َشَهواِتكم ذاَتها التي 14
َبْل آونوا ِقدِّیسيَن في 15موها في أّیاِم َجهاَلِتُكم، َتِبعُت

. ُآلِّ ما َتعَملوَن، ألنَّ اَهللا الذي َدعاُآم ُقدُّوّس
  . »آونوا ِقدِّیسيَن ألنِّي أنا ُقدُّوّس«: فالِكتاُب َیقوُل16
وإذا ُآنُتم َتدُعوَن اَهللا أًبا، وهَو الذي َیدیُن ِمْن َغيِر 17

لى َقْدِر أعماِلِه، َفعيشوا ُمدََّة ُمحاباٍة ُآلَّ واحٍد ع
فَتداُآم ِمْن  عاِرفيَن أنَُّه ا18ُغرَبِتُكم في مخاَفِتِه، 

ِسيَرِتُكُم الباِطَلِة التي وِرثُتموها َعْن آباِئُكم، ال ِبالفاني 
َبْل ِبَدٍم َآریٍم، دِم الحَمِل 19ِمَن الِفضَِّة أِو الذََّهِب، 

وآاَن اُهللا 20. ِم الَمسيِحالذي ال َعيَب فيِه وال دَنَس، َد
ختاَرُه َقبَل إنشاِء العاَلِم، ُثمَّ َتَجلَّى ِمْن أجِلُكم في  ا

وهَو الذي جَعَلُكم ُتؤِمنوَن باِهللا 21األزِمَنِة األخيَرِة، 
الذي أقاَمُه ِمْن َبيِن األمواِت ووَهَبُه الَمجَد، فأصَبَح 

  . اُهللا غاَیَة إیماِنُكم وَرجاِئُكم
 َبعَدما َطهَّرُتم ُنفوَسُكم بإطاَعِة الَحقِّ واآلَن،22

وِصرُتم ُتحبُّوَن إخَوَتُكم ُحّبا صاِدًقا، أِحبُّوا َبعُضكم 
فأنُتم ُوِلدُتم 23. َبعًضا ُحّبا طاِهًرا ِمْن َصميِم الَقلِب

ِوالَدًة ثاِنـَيًة، ال ِمْن َزرٍع َیفنى، َبْل ِمْن َزرٍع ال 
فالِكتاُب 24. ـيَُّة الباِقـَيُةَیفنى، وهَو َآِلمُة اِهللا الَح

  : یقوُل
  ُآلُّ َبَشٍر َآالُعشِب«

  . وُآلُّ َمجدِه َآَزهِر الُعشِب
  الُعشُب َیيَبُس وَزهُرُه َیسُقُط،

  . »وآالُم اِهللا َیبقى إلى األَبِد25
  . هذا هَو الكالُم الذي َبشَّرناُآم بِه

  الحجر الحي والشعب المقدَّس
  ٢الفصل 
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نِزعوا َعنُكم ُآلَّ ُخبٍث وَمكٍر وِنفاق وَحَسٍد  فا١
رَغبوا آاألطفاِل الُرضَِّع في اللََّبِن  وا2وَنميَمٍة، 

إْن ُذقُتم 3. الرُّوحيِّ الصافي، حتى َتنموا ِبه ِللخالِص
  . ما أطَيَب الرَّبَّ، آما َیقوُل الِكتاُب

هَو الَحَجُر الَحيُّ الَمرفوُض قَتِربوا ِمَن الرَّبِّ، ف فا4
وأنُتم أیًضا 5. ِعنَد النـاِس، الُمختاُر الكریُم ِعنَد اِهللا

ِحجاَرٌة َحـيٌَّة في ِبناِء َمسِكن ُروِحـيٍّ، فكونوا َآَهنوًتا 
. وَقدِّموا َذباِئـَح روِحيًَّة َیقَبُلها اُهللا ِبـَيسوَع الَمسيِح

ِصهيوَن حَجَر ها أنا أَضُع في «: فالِكتاُب َیقوُل6
فهَو 7. »زاوَیٍة آریًما ُمختاًرا، فَمْن آَمَن ِبه ال َیخيُب

أمَّا ِلَغيِر الُمْؤِمنيَن، َفهَو . آریٌم لُكم أنُتُم الُمْؤِمنيَن
الَحَجُر الذي رَفَضُه الَبنـاؤوَن وصاَر َرْأَس «

. »َحَجُر َعثرٍة وَصخَرُة ُسقوٍط«وهَو 8، »الّزاوَیِة
هذا هَو : نَُّهم ال ُیؤِمنوَن ِبكِلَمِة اِهللاوُهم َیعِثروَن أل

  !َمصيُرُهم
أمَّا أنُتم َفَنسّل ُمختاٌر وَآَهنوّت ُملوِآـيٌّ وُأمٌَّة ُمَقدََّسٌة 9

قَتناُه اُهللا إلعالِن َفضاِئِلِه، وهَو الذي َدعاُآم  وَشعّب ا
وما ُآنُتم َشعًبا ِمْن 10. ِمَن الظُّلَمِة إلى نوِرِه الَعجيِب

ُآنُتم ال َتنالوَن َرحَمَة .  وأمَّا اليوَم فأنُتم َشعُب اِهللاَقبُل،
  . اِهللا، وأمَّا اآلَن فِنلُتموها

  عبـيد اهللا
وأطُلُب إَليُكم، أیُّها األِحّباُء، وأنُتم ُضيوّف ُغَرباُء 11

في هذا العاَلِم، أْن َتمَتِنعوا َعْن َشَهواِت الَجَسِد، فِهَي 
ولتُكْن سيَرُتُكم َبيَن اُألَمِم ِسيَرًة 12. ُب النَّفَسُتحاِر

تََّهموُآم ِبأنَُّكم أشراٌر، َنظروا إلى  حَسَنًة حتى إذا ا
  . أعماِلُكُم الّصاِلَحِة فَمجَّدوا اَهللا یوَم یتفقَُّدُهم

: خَضعوا، إآراًما ِللرَّبِّ، ِلُكلِّ ُسلَطٍة َبَشِریٍَّة ا13
وِللُحكَّاِم َفُهم ُمَفوَّضوَن 14 األعلى، ِللَمِلِك فهَو الحاِآُم

ألنَّ 15ِمنُه ِلُمعاقَبِة األشراِر وُمكافأِة الّصاِلحيَن، 
َمشيَئَة اِهللا ِهـَي أْن ُتسِكتوا ِبأعماِلُكُم الّصاِلَحِة َجهاَلَة 

آونوا أحراًرا، ولِكْن ال تكونوا َآَمْن 16. األغبـياِء
أآِرموا 17. رِّ، َبْل َآَعبـيٍد ِهللاَیجَعُل الُحرِّیََّة ِستاًرا ِللشَّ

تَّقوا اَهللا، أآِرموا  جميَع النـاِس، أِحبُّوا اإلخَوَة، ا
  . الَمِلَك

  االقتداء بآالم المسيح
خَضعوا ألسياِدُآم ِبُكلِّ َرهَبٍة، َسواٌء  أیُّها الَخَدُم، ا18

فِمَن النِّعَمِة أْن 19. آانوا صاِلحيَن ُلَطفاَء أو ُقساًة
ُتدِرآوا َمشيَئَة اِهللا فَتصِبروا على الَعذاِب ُمَتحمِّليَن 

فأيُّ َفضل لُكم إْن أذَنبُتم وصِبرُتم على ما 20. الظُّلَم
َتسَتِحقُّوَنُه ِمْن ِعقاٍب، ولِكْن إْن َعِملُتُم الَخيَر 
. وَصبرُتم على الَعذاِب، ِنلُتُم النِّعَمَة ِعنَد اِهللا

ولِمثِل هذا َدعاُآُم اُهللا، فالَمسيُح تألََّم ِمْن أجِلُكم 21
  . وجَعَل لُكم ِمْن َنفِسِه ُقدَوًة ِلَتسيروا على ُخطاُه

ما 23. رتَكَب َخطيَئًة وال َعَرَف َفُمُه الَمكَر ما ا22
تألََّم وما َهدََّد أحًدا، َبْل أسَلَم . َردَّ على الشَّتيَمِة بِمثِلها

وهَو الذي َحَمَل َخطایانا في 24اِن العاِدِل، أمَرُه ِللَدّی
َجَسِدِه على الخَشَبِة حتى نموَت َعِن الَخطيَئِة َفَنحيا 

ُآنُتم ِخراًفا 25. وهَو الذي ِبِجراِحِه ُشفيُتم. ِللَحقِّ
  . هَتَدیُتُم اآلَن إلى راعي ُنفوِسُكم وحاِرِسها ضالـيَن فا

  نصائح للمتزّوجين
  ٣الفصل 

خَضعَن ألزواِجُكنَّ،  وآذِلَك أنُتنَّ أیَُّتها النِّساُء، ا١
حتى إذا آاَن فيِهم َمْن َیرُفضوَن اإلیماَن ِبكالِم اِهللا، 

سَتماَلتُهم ِسيَرُتُكنَّ ِمْن دوِن حاَجٍة إلى الكالِم،  ا
. ِعنَدما َیَروَن ما في ِسيَرِتُكنَّ ِمْن َعفاٍف وَتقوى2
زیَنُتُكنَّ خارِجيًَّة بضفِر الشعِر والتحّلي ال تُكْن 3

َبْل داِخِلـيًَّة ِبما في 4 في الَمالِبِس، ¸بالذهب والتأنُِّق 
باِطِن الَقلِب ِمْن زیَنِة َنفس ودیَعٍة ُمطَمِئنٍَّة ال َتفُسُد، 

آذِلَك آانِت النِّساُء الِقدِّیساُت 5. وَثَمُنها ِعنَد اِهللا عظيٌم
اِهللا یَتَزیَّنَّ فيما مَضى خاِضعاٍت الُمتَِّكالُت على 

ِمثَل ساَرَة التي آاَنت ُتطيُع إبراهيَم 6ألزواِجُهنَّ، 
وأنُتنَّ اآلَن َبناُتها إْن أحَسنُتنَّ . وَتدعوُه َسيَِّدها

  . التَّصرَُّف َغيَر خاِئفاٍت ِمْن شيٍء
وأنُتم، أیُّها الرِّجاُل، عيشوا مَع ِنساِئُكم عاِرفيَن أنَّ 7

أَة َمخلوٌق أضَعُف ِمنُكم، وأآِرموُهنَّ ألنَُّهنَّ الَمر
َشریكاّت لُكم في ميراِث ِنعَمِة الَحياِة، َفال ُیعيَق 

  . َصَلواِتُكم شيٌء

  احتمال العذاب في عمل الخير
وَبعُد، فلَيُكْن لُكم جميًعا وحَدٌة في الَرْأِي وَعطّف 8

ال َتُردُّوا الشَّرَّ ِبالشَّرِّ 9. َفٌة وَتواُضٌعوإخاٌء وَرأ
والشَّتيَمَة بالشَّتيَمِة، َبْل باِرآوا فَتِرثوا الَبَرَآَة، ألنَُّكم 

َمْن أراَد أْن ُیِحبَّ «: فالِكتاُب یقوُل10. لهذا ُدعيُتم
الحياَة وَیرى أّیاًما سَعيَدًة، فلُيمِسْك ِلساَنُه َعِن الشَّرِّ 

ولَيبَتِعْد َعِن الشَّرِّ 11 الَمكِر في الكالِم، وَشَفَتيِه َعِن
ألنَّ 12وَیعَمِل الَخيَر ولَيطُلِب السَّالَم وَیسعى إَليِه، 

. عيَن الرَّبِّ على األبراِر وُأُذَنُه ُتصغي إلى ُدعاِئِهم
  . »أمَّا وجُهُه فَيميُل َعِن الذیَن َیعَملوَن الشَّرَّ

 َحریصيَن على الَخيِر؟ فَمْن ُیسيُء إَليُكم إذا ُآنُتم13
ال َتخافوا ! وَلو َتألَّمُتم في َسبـيِل الَحقِّ، فَهنيًئا لُكم14

َبْل َقدِّسوا الَمسيَح في 15ِمْن أحٍد وال َتضَطِربوا، 
ُقلوِبُكم وَآرِّموُه َرّبا، وآونوا في ُآلِّ حين ُمسَتِعدِّیَن 

لرَّجاِء ِللرَّدِّ على ُآلِّ َمْن َیطُلُب ِمنُكم َدليًال على ا
حتراٍم،  وليُكْن ذِلَك ِبَوداَعٍة وا16. الذي فيُكم

ُمحاِفظيَن على سالَمِة َضميِرُآم، حتى إذا ُعوِملُتم 
. بُسوٍء، َیخزى الذیَن عابوا ُحسَن سيَرِتُكم في الَمسيِح

َفِمَن األفَضِل أْن تَتألَّموا وأنُتم َتعَملوَن الَخيَر، إْن 17
ِمْن أْن تتألَّموا وأنُتم َتعَملوَن آاَن ذِلَك َمشيَئة اِهللا، 

فالَمسيُح َنفُسُه ماَت مرًَّة واحَدًة ِمْن أجِل 18. الشَّرَّ
ماَت وهَو البارُّ ِمْن أجِل األشراِر لُيَقرَِّبُكم . الَخطایا
ماَت في الَجَسِد، ولِكنَّ اَهللا أحياُه في الرُّوِح، . إلى اِهللا

 األرواَح السَّجيَنَة نطَلَق ِبهذا الرُّوِح ُیَبشُِّر فا19
التي َتَمرََّدت فيما َمضى، حيَن َتَمهََّل َصبُر اِهللا 20

أّیاَم َبنى ُنوٌح الُفْلَك فَنجا فيِه ِبالماِء عَدٌد َقليّل، أي 
وآاَن هذا َرمًزا للَمعموِدیَِّة التي 21ثماِنـَيُة أشخاص، 

هٍد صاِدِق ُتَنجِّيُكُم اآلَن، ال بإزاَلِة وَسِخ الَجَسِد، َبْل ِبَع
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الذي َصِعَد 22 ¸الّنـيَِّة مَع اِهللا ِبقياَمِة َیسوَع الَمسيِح
إلى السَّماِء وهَو َعْن َیميِن اِهللا َتخَضُع َله الَمالِئكُة 

  . والُقّواُت وأصحاُب السُّلطاِن

  وآالء صالحون على نعم اهللا
  ٤الفصل 

 تألََّم في الَجَسِد، فَتَسلَّحوا أنُتم بهِذِه وإذا آاَن الَمسيُح١
متَنَع َعِن  الِعبَرِة، وِهـَي أنَّ َمْن تألََّم في الَجَسِد ا

لَيعيَش َبِقـيََّة ُعمِرِه في الَعَمِل ِبَمشيَئِة اِهللا، 2الَخطيَئِة 
فكفاُآم ما َقَضيُتم ِمَن 3. ال في الشََّهواِت الَبَشِریَِّة

 اُألَمِم، ساِلكيَن َسبـيَل الدَّعاَرِة الَوقِت في ُمجاراِة
والشَّهَوِة والسُّكِر والَخالَعِة والَعرَبَدِة وِعباَدِة األوثاِن 

وُهُم اآلَن َیسَتغِربوَن ِمنُكم آيَف ال 4. الُمَحرََّمِة
َتنساقوَن َمعُهم في َمجرى الَخالَعِة ذاِتها فُيهينوَنُكم، 

ذي هَو ُمسَتِعدٌّ أْن َیدیَن لكنَُّهم سُيؤدُّوَن ِحساًبا ِهللا ال5
ولذِلَك ُأذیَعِت الِبشاَرُة على 6. األحياَء واألمواَت

األمواِت أیًضا، حتى ُیدانوا آَبَشٍر عاشوا في الَجَسِد 
  . فَيحَيوَن ِعنَد اِهللا في الرُّوِح

  وآالء صالحون على مواهب اهللا
ْت ِنهاَیُة ُآلِّ شيٍء، فَتَعقَّلوا وَتَيقَّظوا قَتَرَب واآلَن ا7

وِلَتُكِن الَمحبَُّة َشدیَدًة َبيَنُكم َقبَل ُآلِّ شيٍء، 8. للصَّالِة
أحِسنوا 9. ألنَّ الَمحبََّة َتسُتُر آثيًرا ِمَن الَخطایا

ولَيَضْع 10الضِّياَفَة َبعُضُكم ِلَبعض ِمْن َغيِر تَذمٍُّر، 
دَمِة اآلَخریَن ما ناَلُه ِمْن ُآلُّ واحٍد ِمنُكم في ِخ

. َموِهَبٍة، َآُوَآالَء صاِلحيَن على َمواهِب اِهللا الُمَتنوَِّعِة
وإذا تَكلََّم أَحُدُآم فلَيـتَكلَّْم آالَم اِهللا، وإذا َخَدَم 11

فلَيخُدْم ِبما َیهُبُه اُهللا ِمْن ُقدرٍة، حتى یَتمجََّد اُهللا في ُآلِّ 
 َله الَمجُد والِعزَُّة إلى أَبِد شيٍء ِبـَيسوَع الَمسيِح،

  . آمين. الدُّهوِر

  احتمال اآلالم
أیُّها األِحّباُء، ال تَتعجَّبوا ِمّما ُیصيُبُكم ِمْن ِمحَنٍة 12

مِتحاِنُكم، آأنَُّه شيٌء َغریّب  َتصَهُرُآم ِبناِرها ال
اِرآوَن فَرحوا ِبِمقداِر ما ُتش َبِل ا13َیحُدُث لُكم، 

الَمسيَح في آالِمِه، حتى إذا تَجلَّى َمجُدُه َفِرحُتم 
سِم  َهنيًئا لُكم إذا َعيَّروُآم ِمْن أجِل ا14. ُمَهلِّليَن

. الَمسيِح، ألنَّ ُروَح الَمجِد، ُروَح اِهللا، یسَتِقرُّ عَليُكم
ال یتألَّْم أَحٌد ِمنُكم ألَم قاِتل أو ساِرق أو ِشرِّیٍر أو 15

ولكنَُّه إذا تألََّم ألنَُّه َمسيحيٌّ، فال َیخَجْل 16، ُمَتَطفِّل
  . وْلُيَمجِِّد اَهللا ِبهذا االسِم

حاَن الَوقُت الذي ِبه َتبَتِدُئ الدَّینوَنُة ِبأهِل َبيِت 17
بَتَدَأْت ِبنا، فما ِهـَي ِنهاَیُة الذیَن َیرُفضوَن  فإذا ا. اِهللا

َن األبراُر إذا آا«: فالِكتاُب َیقوُل18إنجيَل اِهللا؟ 
َیخُلصوَن َبعَد َجهٍد، فما هَو َمصيُر الكاِفِر 

وأّما الذیَن یَتألَّموَن آما شاَء لُهُم اُهللا، 19» الخاِطـِئ؟
  . فلَيعَملوا الَخيَر وُیسلِّموا ُنفوَسُهم إلى الخاِلِق األميِن

  العنایة برعيَّة اهللا
  ٥الفصل 

وُخ الذیَن َبيَنُكم فُأناِشُدُهم، أنا الشَّيَخ ِمثَلُهم أّما الشُّي١
والشـاِهَد آلالِم الَمسيِح وَشریَك الَمجِد الذي سَيظَهُر 

أْن َیرَعوا َرِعيََّة اِهللا التي في ِعناَیِتِهم 2قریًبا، 
وَیحِرسوها َطوًعا ال َجبًرا، آما ُیریُد اُهللا، ال َرغَبًة 

وال َتتَسلَّطوا على 3. اَسٍةفي َمكَسٍب َخسيس، َبْل ِبَحم
. الذیَن ُهم في ِعناَیِتُكم، َبْل آونوا ُقدَوًة ِللَرِعيَِّة

ومتى َظَهَر راعي الرُّعاِة َتنالوَن إآليًال ِمَن الَمجِد 4
  . ال َیذُبُل

لَبسوا ُآلُُّكم  خَضعوا ِللشُّيوِخ وا آذِلَك أنُتُم الشُّباُن، ا5
َبعِضُكم ِلَبعض، ألنَّ اَهللا َثوَب التَّواُضِع في ُمعاَمَلِة 

تَِّضعوا  فا6. َیصدُّ الُمَتكبِّریَن وُینِعُم على الُمَتواِضعيَن
. َتحَت یِد اِهللا القاِدَرِة لَيرفَعُكم ِعنَدما َیحيُن الوقُت

  . وألقوا ُآلَّ َهمُِّكم عَليِه وهَو یعَتني ِبُكم7
 آاألَسِد سَهروا، ألنَّ َعُدوَُّآم إبليَس َیجوُل تَيقَّظوا وا8

ثُبتوا في إیماِنُكم  فا9. الّزاِئِر باِحًثا َعْن فریَسٍة َله
وقاِوموُه، عاِلميَن أنَّ إخَوَتُكُم الُمْؤِمنيَن في العاَلِم ُآلِِّه 

وإلُه ُآلِّ ِنعَمٍة، اإللُه الذي 10. ُیعانوَن اآلالَم ذاَتها
ذي َدعاُآم إلى َمجِدِه األَبِديِّ في الَمسيِح َیسوَع، هَو ال

َیجَعلُكم آاِمليَن، َبعَدما َتألَّمُتم قليًال، وُیَثبُِّتُكم وُیَقوِّیُكم 
  . آمين. َله الِعزَُّة إلى األَبِد11. وَیجَعُلُكم راِسخيَن

  تحيات ختامية
أآُتُب إَليُكم هِذِه الرِّساَلَة الَوجيَزَة بـَيِد ِسلواُنَس، 12

، ُألَشجَِّعُكم ِبها وأشَهَد أنَّ ِنعَمَة وهَو ِعندي أٌخ أميٌن
  . ثُبـتوا فيها اِهللا الَحقيِقـيََّة ِهـَي ما َذآرُت، فا

آنيَسُة باِبَل، وِهـَي ِمثُلُكم ُمختاَرٌة ِمَن اِهللا، ُتَسلُِّم 13
َسلِّموا، َبعُضكم 14. بني وُیسلُِّم عَليُكم َمرُقُس ا. عَليُكم

  . على َبعض، ِبُقبَلِة الَمحبَِّة
  . السَّالُم عَليُكم جميًعا، أنُتُم الذیَن في الَمسيِح
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  ا

  ٤............................................احتمال اآلالم
  ٤.......................احتمال العذاب في عمل الخير

  ٣...................................االقتداء بآالم المسيح
  ٣........................الحجر الحي والشعب المقدَّس

  ٤........................................العنایة برعيَّة اهللا
  ٢...................................................المقدمة

  ت
  ٥...........................................تحيات ختامية

  ٢......................................................تحية

  د
  ٢.................................ى حياة القداسةدعوة إل

  ر
  ٢................................................رجاء حي

  ع
  ٣.................................................عبـيد اهللا

  ن
  ٣.....................................نصائح للمتزّوجين

  و
  ٤....................وآالء صالحون على مواهب اهللا

  ٤.........................وآالء صالحون على نعم اهللا
 


