
رسالۀ اول پترس رسول

معرف رساله

که در سراسر آسیای صغیر یعن به مسیحیان ،مسی س، رسول عیساین نامه را پِتر

ترکیه امروزی پراگنده بودند، م نویسد. مسیحیان بخاطر ایمان شان مورد آزار و اذیت

مردم قرار م گرفتند که در بین آنها زندگ م کردند. آنها بخاطر ایمان شان مورد تحقیر

قرار گرفته از خانواده و قوم خود رانده م شدند و هویت خانوادگ و قوم خود را از

دست م دادند.

پِترس توسط این نامۀ خود آنها را تشویق م کند و خبر خوش عیس مسی را که با مرگ

و قیام و وعده های خود به آنها امید بخشیده است، به یاد شان م آورد. برعالوه به آنها

نشان م دهد که با ایمان آوردن به عیس مسی آنها به حیث برگزیدگان خدا صاحب

هویت جدید شده اند، هویت ممتازی که هیچس از آنها گرفته نم تواند.

بنابر این پِترس رسول به آنها یادآوری م کند که باید جفاها را بپذیرند و با تحمل و صبر

مطابق به ایمان مسیح خود زندگ کنند. به خدا وفادار بمانند و اطمینان داشته باشند

که عیس مسی در روز ظهور خود پاداش آنرا برای شان خواهد داد.

فهرست موضوعها:
مقدمه: فصل ۱: ۱ ‐ ۲

یادآوری نجات اله: فصل ۱: ۳ ‐ ۱۲
نصیحت برای زندگ پاک: فصل ۱: ۱۳ ‐ ۲: ۱۰

مسئولیت مسیحیان در زمان جفا: فصل ۲: ۱۱ ‐ ۴: ۱۹
خدمت و فروتن مسیح: فصل ۵: ۱ ‐ ۱۱
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خاتمه: فصل ۵: ۱۲ ‐ ۱۴
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۱ ۱از طرف پِترس، رسول عیس مسی به کسانیه که در سرتاسر ایاالت پنطُس،
غالتیه، کَپدوکیه، آسیا و بِطونیه مهاجر و پراگنده شده و برگزیدۀ خدا اند. ۲خدای پدر

مطابق ارادۀ خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیلۀ روح خدا تقدیس شده اید

اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و سالمت مسی تا از عیس

برای شما روزافزون باد.

امید زنده

۳سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیس مسی، که به لطف بزرگ خود به وسیلۀ رستاخیز

عیس مسی از مردگان، تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. ۴تا روزی میراث را

به دست آوریم. این میراث در عالم باال، در جای که خراب و ضای و پژمرده نم شود،

برای شما نه داشته م شود. ۵و در حال که شما در انتظار نجات هستید که در زمان

آخر به ظهور م رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیلۀ ایمان تان حفظ خواهد نمود.

۶این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاه، شاید الزم باشد که

گرفتار درد آزمایش های سخت شوید. ۷چنانه طالی فان در آتش امتحان م شود،

ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، (اگرچه ایمان از طال خیل گرانبهاتر

است.) تا در آن روزی که عیس مسی ظهور م کند ایمان خالص شما سبب ستایش و

جالل و افتخار شود. ۸با وجود اینه تا به حال مسی را ندیده اید، او را دوست دارید و

با اینه اکنون هم او را نم بینید، به او ایمان دارید و با خوش بزرگ و پر شوه که

غیرقابل توصیف است، شادمان هستید ۹و نتیجۀ نهای ایمان شما این است که سبب

نجات جان های شما م شود.

۱۰در خصوص این نجات انبیاء نه فقط پیشوئ کردند که از راه فیض خدا به شما

خواهد رسید، بله مطالعه و تحقیق عمیق دربارۀ آن نموده اند ۱۱و وقت روح مسی که

در آن ها بود دربارۀ زحمات که مسی م بایست متحمل شود و جالل که به دنبال آن ها
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کردند بدانند که زمان وقوع آن چه موق کرد، آن ها کوشش م وئخواهد آمد پیش

خواهد بود و چونه خواهد آمد. ۱۲اما آن ها فقط به این حقیقت پ بردند که وظیفۀ آنها

به خاطر خود شان نبود، بله برای شما بوده است. کسان که بشارت انجیل را به شما

دادند با کم روح القدس که از عالم باال فرستاده شده است، این حقیقت را به شما

گفته اند؛ حقیقت که حت فرشتان آرزوی درک آن را دارند.

دعوت به ی زندگ پاک

۱۳پس حواس خود را جم کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیض که در وقت ظهور

عیس مسی نصیب شما خواهد شد، با امید به سر برید. ۱۴مثل فرزندان که مطی خدا

هستند، نذارید آن تمایالت نفسان که به دوران جهالت گذشتۀ شما مربوط است،

زندگ شما را تحت تأثیر خود قرار دهند. ۱۵بله چنانه خدای که شما را دعوت کرده

است قدوس است، شما نیز در تمام رفتار تان پاک باشید. ۱۶زیرا نوشته شده است:

«مقدس باشید، زیرا که من قدوسم.»

۱۷شما در دعاهای خود کس را پدر خطاب م کنید که بدون هیچونه تبعیض همه را

فرداً فرد مطابق اعمال شان داوری م کند بنابراین شما بقیۀ عمر خود را بر روی زمین با

خدا ترس بذرانید. ۱۸فراموش ننید که شما از قید روشهای ب فایدۀ زندگ که از

پدران خود آموخته بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فان مثل طال و

نقره نبود؛ ۱۹بله با خون گرانبهای مانند خون بره ای ب نقص و عیب، یعن با خون

مسی خریده و آزاد شدید. ۲۰خدا پیش از آفرینش دنیا او را برای همین کار معین

فرمود، ول او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است. ۲۱شما به وسیلۀ مسی به خدا

ایمان دارید، خدای که مسی را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جالل بخشید

تا ایمان و امید شما در خدا باشد.

۲۲اکنون چون از حقیقت اطاعت م کنید، جان های خود را پاک و منزه ساخته اید،
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م توانید یدیر را صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. پس یدیر را از دل و

جان دوست بدارید. ۲۳این بار تولد شما در اثر تخم فان نبود، بله به وسیلۀ تخم

غیر فان، یعن کالم خدای زنده و ابدی تولد نو یافتید. ۲۴زیرا

«تمام آدمیان مثل علف هستند، و تمام جالل آنها مانند گُل علف است.

علف خش م شود و گُلش م ریزد، ۲۵اما کالم خدا تا ابد باق است.»

و این کالم همان مژده ای است که به شما داده شده است.

سن زنده و ملت مقدس خدا

۲ ۱بنابراین شما باید هر نوع بغض، کینه، فریب، ریاکاری، حسادت و بدگوی را از
خود دور سازید. ۲مانند نوزادان، عالقه به شیر روحان خالص داشته باشید تا با نوشیدن

آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید، ۳زیرا شما در تجربۀ خود مهر و محبت خدا را

چشیده اید.

۴پس به سوی او، یعن آن سن زنده که مردم رد کردند، اما در نظر خدا برگزیده و

گرانبهاست بیائید. ۵و شما نیز مانند سنهای زنده ای هستید که خانه ای روحان از شما

بنا م شود و در آن خانه، شما به عنوان کاهنان مقدس، قربان های روحان را که در نظر

خدا پسندیده است، به وسیلۀ عیس مسی بذرانید. ۶زیرا نوشته شده است:

«در سهیون سن زاویۀ ممتاز و گرانبهای قرار م دهم و هرکه به آن ایمان آورد هرگز

شرمسار نخواهد شد.»

۷برای شما ایمانداران، این سن ارزش بسیار دارد. اما برای ب ایمانان،

«آن سن که بنایان رد کرده اند، به صورت مهمترین سن عمارت درآمد.»
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۸و همچنین

«سن است که آن ها را م لغزاند و صخره ای است که روی آن خواهند افتاد.»

بل، آن ها بر روی کالم خدا م افتند، زیرا به آن ایمان نم آوردند. پس سرنوشت آن ها

همین بود!

۹و اما شما، نژادی برگزیده و کاهنان هستید که به پادشاه رسیده اید. شما ملت مقدس

و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عال، خدای که شما را از تاری به نور

عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعالم نمائید. ۱۰در گذشته شما قوم و ملت برای

شما از رحمت خدا کامال خود نداشتید، اما اکنون قوم برگزیدۀ خدا هستید. زمان

ب خبر بودید، اما اکنون رحمت او از شماست!

غالمان خدا

۱۱ای عزیزان، از شما که در این دنیا بیانه و در حال غربت هستید، تقاضا م کنم

تسلیم شهوات نفسان که همیشه با روح ما در جن است، نشوید؛ ۱۲بله چنان در

میان مردم خدا ناشناس با راست و درست زندگ کنید که اگرچه در حال حاضر شما را

مالمت به بدکاری م کنند، با دیدن اعمال نی شما، خدا را در روز دیدارش، تمجید

نمایند.

اطاعت از صاحبان قدرت

۱۳به خاطر خداوند، مطی همۀ قدرت های انسان باشید، خواه پادشاه که مافوق همه

است، ۱۴خواه فرمانداران که از طرف او مأمور شده اند که بدکاران را تنبیه و نیوکاران

را تشویق نمایند. ۱۵ارادۀ خدا این است که شما با اعمال نی خود جلوی سخنان

جاهالنۀ مردمان احمق را بیرید. ۱۶مثل مردم که کامال آزاد هستند زندگ کنید، اما
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نذارید این آزادی شما بهانه ای برای رفتار ناشایست باشد، بله به عنوان بندگان خدا

زندگ کنید. ۱۷همه را محترم بشمارید، برادران خود را دوست بدارید، از خدا بترسید و

پادشاه را محترم بدانید.

پیروی از مسی

۱۸ای نوکران، مطی اربابان خود بوده و آن ها را احترام کنید، نه تنها نسبت به آنان که

مهربان و با مالحظه هستند، بله همچنین به کسان که سخت گیر و تندخو هستند.

۱۹زیرا کس که خدا را در زندگ خود شاهد و ناظر م داند، اگر به ناحق عذاب ببیند و

تحمل کند، خدا را خشنود ساخته است. ۲۰اما اگر مرتب کار خالف شدید و تنبیه آن

را تحمل کردید، چه افتخاری برای شما است؟ اما اگر شما کارهای نی انجام دهید و

در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید در آن صورت است که خدا را خشنود

ساخته اید. ۲۱مر خدا شما را برای همین برنزیده است؟ خود مسی با رن هائ که به

خاطر شما کشید، برای شما نمونه شد تا به همان راه که او رفت، شما نیز بروید.

۲۲شما م دانید که او هی گناه نرد و هرگز دروغ از دهان او شنیده نشد. ۲۳وقت به

او دشنام م دادند، با دشنام جواب نداد. وقت عذاب م کشید، تهدید نم کرد، بله

کند. ۲۴مسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری م خود را به دست آن کس

شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته آن ها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه

بمیریم و برای عدالت زیست کنیم، زیرا به سبب زخم های اوست که ما شفا یافته ایم.

۲۵شما مثل گوسفندان بودید که راه خود را گُم کرده اند، اما اکنون پیش چوپان و

نهبان جانهای خود برگشته اید.

زنان و شوهران

۳ ۱به همین طریق شما ای زنان، مطی شوهران خود باشید تا چنانچه بعض از آن ها به
کالم خدا ایمان ندارند به وسیلۀ رفتار شما ایمان آورند. بدون آنه شما به آن ها چیزی
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بوئید، ۲زیرا آن ها رفتار نی و خدا ترس شما را خواهند دید. ۳زیبای شما در آرایش

ظاهری نباشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بست دارد؛ ۴بله

زیبای شما از باطن باشد. درون خود را با گوهر فنا ناپذیر ی روح آرام و مالیم

بیارائید، زیرا این نوع زیبائ در نظر خدا ارزش بسیار دارد. ۵به این طریق بود که زنان

مقدس که در قدیم به خدا توکل داشتند، خود را زیبا م ساختند. آن ها مطی شوهران

خود بودند، ۶مثل سارا که از ابراهیم اطاعت کرده او را «سرور» خطاب م نمود. پس

اگر شما هم نیوکاری کنید و از چیزی نترسید، دختران او خواهید بود.

۷و شما نیز ای شوهران، باید رفتار تان با همسر تان همیشه با مالحظه باشد و چون آن ها

جسماً ضعیف تر هستند و در فیض زندگ با شما سهیم و شری م باشند، با عزت و

احترام با آن ها رفتار کنید، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود.

و زحمت به خاطر مسی رن

۸خالصه ای برادران، ی فر و ی دل باشید. یدیر را مثل برادر دوست بدارید و

مهربان و فروتن باشید. ۹بدی را با بدی و لعنت را با لعنت جواب ندهید، بله به جای

لعنت برکت بطلبید، زیرا خدا شما را دعوت کرده است تا برکت نصیب تان گردد.

۱۰زیرا نوشته شده است:

«هرکه بخواهد زندگ خوب و روزهای خوش داشته باشد، دهان خود را از حرفهای

زشت و لبان خود را از دروغ نهدارد.

۱۱بدی را ترک کرده نی کند و صل و صفا را جسته و آن را دنبال نماید.

۱۲زیرا چشمان خداوند بر عادالن است، و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آن ها،

اما از بدکاران روی گردان است.»

۱۳پس اگر شما به انجام آنچه نیوست عالقه دارید، چه کس به شما آسیب خواهد
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رسانید؟ ۱۴اما اگر به خاطر عدالت رن م بینید، خوشا به حال شما! از تهدیدات مردم

نترسید و تشویش ننید. ۱۵اما ترس مسی در دلهای شما باشد و او را خداوند خود

بدانید و اگر کس علت امید شما را م پرسد، همیشه آمادۀ جواب باشید. ۱۶البته با

مالیمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد تا حت اگر به شما ب حرمت شود،

کسان که از رفتار نی مسیحای شما بد م گویند، از گفتۀ خود شرمنده گردند. ۱۷زیرا

اگر خواست خدا براین است که شما زحمت ببینید، بهتر است که به خاطر نیوکاری

باشد، نه برای بدکاری. ۱۸مثال خود مسی یبار برای همیشه به خاطر گناه شما مرد،

یعن ی شخص ب گناه در راه گناهاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از

لحاظ جسم کشته شد اما از لحاظ روح به زندگ خود ادامه داد ۱۹و در روح به نزد

ارواح محبوس رفت و به آن ها وعظ کرد. ۲۰اینها همان کسان بودند که در آن وقت که

نوح به ساختن کشت مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار م کشید، اطاعت

نردند. عده ای کم، یعن هشت نفر از آب گذشته نجات یافتند. ۲۱این آب نمونۀ

بخشد. منظور من شستشوی کثافات بدن تعمیدی است که اکنون شما را نجات م

نیست، بله بیان کنندۀ آرزوی وجدان پاک است که شوق به دیدن خدا دارد و به وسیلۀ

رستاخیز مسی نجات م یابد. ۲۲او به عالم باال رفت و در دست راست خداست و تمام

فرشتان و قوتها و قدرت های آسمان تحت فرمان او هستند.

تبدیل شدن زندگ ما

۴ ۱پس چون مسی درد و رن های جسمان را کشید، شما نیز خود را برای همین کار
آماده سازید. زیرا کس که درد و رن کشیده است، دیر گرفتار گناه نم شود ۲و تا آخر

عمر خود مطابق ارادۀ خدا زندگ خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسان، ۳زیرا شما

در گذشته به قدر کاف وقت خود را صرف کارهای که خدا ناشناسان، خواهش انجام آن

،عیاش ،مست ،شهوتران ،شما در هرزگ را دارند، کرده اید. در آن وقت زندگ

مجالس میساری، و بت پرست شرم آور سپری م شد ۴و اکنون آن ها از اینه شما دیر
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در چنین زندگ ب بند و بار با آن ها شرکت نم کنید تعجب م کنند و از شما بد

م گویند. ۵اما آن ها روزی باید حساب خود را به خدای که برای داوری زندگان و

مردگان آماده است، پس بدهند. ۶چرا به مردگان بشارت داده شد؟ برای اینه آن ها

اگرچه مثل همۀ آدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند، در روح دارای زندگ شوند،

همان طوری که خدا زنده است.

عطایای خدا به ایمانداران

۷پایان همه چیز نزدی است. باید حواس شما جم باشد و با هوشیاری و خودداری

دعا کنید. ۸مهمتر از همه، محبت تان نسبت به یدیر جدی و قوی باشد، زیرا محبت

گناهان زیادی را م پوشاند. ۹با خوشحال و سخاوتمندی نسبت به یدیر

مهمان نوازی کنید. ۱۰به عنوان کس که برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و

عطایای خود را برای خیریت دیران به کار ببرید. ۱۱مثال کس که وعظ م کند، طوری

سخن بوید که گوی از طرف خدا پیام دارد و آنه خدمت م کند با قدرت که خدا به

او عطا م فرماید، خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز به وسیلۀ عیس مسی جالل

یابد. بل، جالل و قدرت تا به ابد از آن او باد، آمین.

فرد مسیح و زحمت ی رن

۱۲ای عزیزان، از آزمایش های سخت که برای امتحان شما پیش م آید، تعجب ننید و

طوری رفتار ننمائید که گوی امری غیر عادی برای شما پیش آمده است. ۱۳در عوض از

اینه در رن های مسی شری شده اید، شادمان باشید تا در وقت که جالل او ظاهر

م شود شادی و خوش شما کامل گردد. ۱۴خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسی به

شما دشنام دهند، زیرا در آن صورت روح پر جالل خدا در شما ساکن است. ۱۵امیدوارم

که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا دخالت دچار زحمت نشده باشید.

۱۶اما اگر به عنوان ی مسیح، رن م بینید ناراحت نشوید، بله برای اینه نام
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مسی را بر خود دارید، خدا را شر کنید.

۱۷وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسان هستیم

که داوری م شویم، نصیب و عاقبت کسان که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟

۱۸و اگر نجات عادالن اینقدر دشوار است، عاقبت گناهاران و اشخاص دور از خدا

چه خواهد بود؟ ۱۹بنابراین، اگر کس مطابق ارادۀ خدا، دچار رن و زحمت شده است،

جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده های خود وفا م کند بسپارد و به

نیوکاری خود ادامه دهد.

توجه رهبران کلیسا به اعضای آن

۵ ۱من که ی رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسی بودم و در آن جالل که قرار
است بزودی ظاهر شود، شری و سهیم خواهم بود، از شما رهبران کلیسا تقاضا م کنم:

۲از گله ای که خدا به شما سپرده است، چوپان و مراقبت کنید و کاری که انجام م دهید

از روی اجبار و زور نباشد، بله چنانه خدا م خواهد آن را از روی عالقه و رغبت

انجام دهید، نه به منظور فایدۀ شخص بله با حسن نیت و عالقه. ۳کوشش ننید بر

آنان که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمائید، بله برای آن گله نمونه باشید. ۴و

شما در وقت که چوپان بزرگ ظاهر م  شود، تاج پر جالل را خواهید ربود که هرگز

پژمرده نم شود.

۵به همین طریق شما که جوانتر هستید، باید مطی رهبران کلیسا باشید و همۀ شما قدیفۀ

فروتن را به کمر بسته، یدیر را خدمت کنید زیرا خدا مخالف متبران است، اما به

فروتنان فیض م بخشد. ۶پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت

مناسب سرافراز نماید. ۷بار تمام تشویش خود را به دوش او بذارید، زیرا او همیشه در

فر شماست.
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۸هوشیار و متوجه باشید؛ زیرا دشمن شما ابلیس، چون شیری غُران به هر سو م گردد و

در جستجوی کس است که او را ببلعد. ۹با قدرت ایمان در مقابل او بایستید، زیرا

م دانید که برادران شما در تمام دنیا به همین زحمات دچار شده اند. ۱۰اما، پس از

اینه اندک زمان رن و زحمت دیدید، خدا که بخشندۀ تمام برکات روحان است و

شما را در مسی دعوت کرده است که در جالل ابدی او شری شوید، شما را کامل و

ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. ۱۱قدرت تا به ابد از آنِ اوست، آمین.

خاتمه

۱۲این رسالۀ مختصر را با کم «سیلوانُس» که او را ی برادر وفادار م  دانم،

نوشته ام تا شما را تشویق کنم و به آن فیض راستین خدا که در آن استوار هستید، شهادت

بدهم.

۱۳کلیسای شهر بابل که مثل شما برگزیدۀ خداست، به شما سالم م رساند و همچنین

پسر من «مرقُس» سالم م رساند. ۱۴یدیر را با بوسۀ محبت آمیز سالم گوئید. صل و

سالمت با همۀ شما که با مسی متحد هستید باد.
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