
1:1 συµεων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιµον 

ηµιν λαχουσιν πιστιν εν δικαιοσυνη του θεου ηµων και σωτηρος ιησου 

χριστου 

 

1:2 χαρις υµιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωσει του θεου και ιησου 

του κυριου ηµων 

 

1:3 ως παντα ηµιν της θειας δυναµεως αυτου τα προς ζωην και 

ευσεβειαν δεδωρηµενης δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ηµας ιδια 

δοξη και αρετη 

 

1:4 δι ων τα τιµια και µεγιστα ηµιν επαγγελµατα δεδωρηται ινα δια 

τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες της εν τω κοσµω 

εν επιθυµια φθορας 

 

1:5 και αυτο τουτο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες 

επιχορηγησατε εν τη πιστει υµων την αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν 

 

1:6 εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν εν δε τη εγκρατεια την υποµονην εν 

δε τη υποµονη την ευσεβειαν 

 

1:7 εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την 

αγαπην 

 

1:8 ταυτα γαρ υµιν υπαρχοντα και πλεοναζοντα ουκ αργους ουδε 

ακαρπους καθιστησιν εις την του κυριου ηµων ιησου χριστου επιγνωσιν 

 

1:9 ω γαρ µη παρεστιν ταυτα τυφλος εστιν µυωπαζων ληθην λαβων του 

καθαρισµου των παλαι αυτου αµαρτιων 

 

1:10 διο µαλλον αδελφοι σπουδασατε βεβαιαν υµων την κλησιν και 

εκλογην ποιεισθαι ταυτα γαρ ποιουντες ου µη πταισητε ποτε 

 

1:11 ουτως γαρ πλουσιως επιχορηγηθησεται υµιν η εισοδος εις την 

αιωνιον βασιλειαν του κυριου ηµων και σωτηρος ιησου χριστου 

 

1:12 διο µελλησω αει υµας υποµιµνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας 

και εστηριγµενους εν τη παρουση αληθεια 

 

1:13 δικαιον δε ηγουµαι εφ οσον ειµι εν τουτω τω σκηνωµατι διεγειρειν 

υµας εν υποµνησει 

 

1:14 ειδως οτι ταχινη εστιν η αποθεσις του σκηνωµατος µου καθως και 

ο κυριος ηµων ιησους χριστος εδηλωσεν µοι 

 

1:15 σπουδασω δε και εκαστοτε εχειν υµας µετα την εµην εξοδον την 

τουτων µνηµην ποιεισθαι 

 

1:16 ου γαρ σεσοφισµενοις µυθοις εξακολουθησαντες εγνωρισαµεν 

υµιν την του κυριου ηµων ιησου χριστου δυναµιν και παρουσιαν αλλ 

εποπται γενηθεντες της εκεινου µεγαλειοτητος 

 

1:17 λαβων γαρ παρα θεου πατρος τιµην και δοξαν φωνης ενεχθεισης 

αυτω τοιασδε υπο της µεγαλοπρεπους δοξης ο υιος µου ο αγαπητος µου 

ουτος εστιν εις ον εγω ευδοκησα 
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1:18 και ταυτην την φωνην ηµεις ηκουσαµεν εξ ουρανου ενεχθεισαν 

συν αυτω οντες εν τω αγιω ορει 

 

1:19 και εχοµεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε 

προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχµηρω τοπω εως ου ηµερα 

διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υµων 

 

1:20 τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι πασα προφητεια γραφης ιδιας 

επιλυσεως ου γινεται 

 

1:21 ου γαρ θεληµατι ανθρωπου ηνεχθη προφητεια ποτε αλλα υπο 

πνευµατος αγιου φεροµενοι ελαλησαν απο θεου ανθρωποι 
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