
 
  رِِسالَةُ بطْرس اَلرسوِل اَلثّانِيةُ
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1 سوعلِّص يإِهلنا واملُخ ا لنا، بِبرساويا ما ثَميننالوا معنا إميان إىل الَّذين ،سولُهاملَسيِح ور سوعي بدع سطرِسمعانُ ب

 .بنالتكثُر لكُم النعمةُ والسالم مبعِرفَِة اِهللا ويسوع ر2: املَسيِح

  تأكيد الدعوة واالختيار اإلهليان
اللذَيِن ِما 4هيةَ قد وهبت لنا كُلَّ ما هو للحياِة والتقوى، مبعِرفَِة الَّذي دعانا باملَجِد والفَضيلَِة، كما أنَّ قُدرته اإللَ 3

هيِة، هاِربني ِمن الفَساِد الَّذي يف العالَِم طَّبيعِة اإللَقد وهب لنا املَواعيد العظمى والثَّمينةَ، لكَي تصريوا ا شركاَء ال
ويف املَعِرفَِة 6 قَدموا يف إمياِنكُم فضيلَةً، ويف الفَضيلَِة معِرفَةً، - وأنتم باِذلونَ كُلَّ اجِتهاٍد - وهلذا عيِنِه 5. بالشهوِة

ألنَّ هِذِه إذا 8. ويف التقوى مودةً أخويةً، ويف املَودِة األخويِة محبة7ً، تعفُّفًا، ويف التعفُِّف صربا، ويف الصِرب تقوى
ألنَّ الَّذي ليس ِعنده هِذِه، 9. كانت فيكُم وكثُرت، تصيركُم ال متكاِسلني وال غَري مثِمرين ملَعِرفَِة ربنا يسوع املَسيِح

صالب ى قَصرياِلفَِةهو أعمالس خطاياه تطهري سي10. ِر، قد ن كُمتعولوا دةُ أنْ جتعها اإلخوِهدوا أيلذلك باألكثَِر اجت
ألنه هكذا يقَدم لكُم بِسعٍة دخولٌ إىل ملكوِت ربنا 11. ألنكُم إذا فعلتم ذلك، لن تِزلّوا أبدا. واختياركُم ثاِبتِني
  .وع املَسيِح األبديومخلِّصنا يس
  الوحي املقدس

ولِكني أحِسبه حقا 13. لذلك ال أُِمهلُ أنْ أُذَكّركُم دائما ِذِه اُألموِر، وإنْ كنتم عاِلمني ومثَبتني يف احلَق احلاِضِر12
سكَين قريب، كما أعلَن يل ربنا يسوع عاِلما أنَّ خلع م14 أنْ أُِضكُم بالتذِكرِة، - ما دمت يف هذا املَسكَِن -

ألننا مل نتبع خرافاٍت 16. فأجتِهد أيضا أنْ تكونوا بعد خروجي، تتذَكَّرونَ كُلَّ حٍني ِذِه اُألموِر15. املَسيح أيضا
ا مجيئِه، بل قد كُناملَسيِح وم سوعنا يبِة ربقو فناكُمرةً، إذ ععنصمهتظَمع ةً 17. عاِيننياِهللا اآلِب كرام ذَ ِمنأخ هألن

ونحن ِمسعنا هذا 18". هذا هو ابين احلَبيب الَّذي أنا سِررت بِه:"ومجدا، إذ أقبلَ علَيِه صوت كهذا ِمن املَجِد األسنى
وِعندنا الكَِلمةُ النبويةُ، وهي أثبت، الَّيت تفعلونَ حسنا 19. الصوت مقِبالً ِمن السماِء، إذ كُنا معه يف اجلَبِل املُقَدِس

 ،بِح يف قُلوبكُمالص كوكَب طلَعوي ،هارالن نفَِجرظِلٍم، إىل أنْ يوِضٍع منٍري يف مإليها، كما إىل ِسراٍج م مهتبإِن انت
ألنه مل تأِت نبوةٌ قَطُّ مبشيئَِة إنساٍن، بل 21. تاِب لَيست ِمن تفسٍري خاصأنَّ كُلَّ نبوِة الِك: عاِلمني هذا أوال20ً

  .تكَلَّم أُناس اِهللا الِقديسونَ مسوقني ِمن الروِح القُدِس
  
  

  هالك املعلمني الكذبة
2 
وإذ .  كذَبةٌ، الَّذين يدسونَ بدع هالٍكولكن، كانَ أيضا يف الشعِب أنبياُء كذَبةٌ، كما سيكونُ فيكُم أيضا معلّمون1َ

الَّذين بسبِبِهم . وسيتبع كثريونَ لُكاِتِهم2. هم ينِكرونَ الرب الَّذي اشتراهم، يجِلبونَ على أنفُِسِهم هالكًا سريعا



على طريِق احلَق فدجبأقواٍل3. ي ِجرونَ بكُمِع يتيف الطَّم مى، وهنذُ القَدِمي ال تتوانم مهتينوند ٍة، الَّذينعنصم 
سنعال ي مالكُه4. وه ،منهيف ج مهحالئكٍَة قد أخطأوا، بل يف سالِسِل الظَّالِم طَرعلى م شِفقإنْ كانَ اُهللا مل ي هألن

القَدِمي، بل إنما حِفظَ نوحا ثاِمنا كاِرزا للِبر، إذ جلَب طوفانا ومل يشِفق على العالَِم 5وسلَّمهم محروسني للقَضاِء، 
وإذ رمد مدينتي سدوم وعمورةَ، حكَم علَيِهما باِلانِقالِب، واِضعا ِعربةً للعتيدين أنْ يفجروا، 6. على عالَِم الفُجاِر

إذ كانَ البار، بالنظَِر والسمِع وهو ساِكن بينهم، يعذّب 8. ردياِء يف الدعارِةوأنقَذَ لوطًا البار، مغلوبا ِمن سريِة األ7
يعلَم الرب أنْ ينِقذَ األتقياَء ِمن التجِربِة، ويحفَظَ األثَمةَ إىل يوِم الديِن 9. يوما فيوما نفسه البارةَ باألفعاِل األثيمِة

 ،عاقَبنيِةو10ميادهينونَ بالسستِة، ويجاسهوِة النِد يف شبونَ وراَء اجلَسذهي ما الَّذينِجبونَ . ال سيعسورونَ، مج
 ال يقَدمونَ علَيِهم -  وهم أعظَم قوةً وقُدرةً - حيثُ مالئكَةٌ 11أنفُِسِهم، ال يرتِعبونَ أنْ يفتروا على ذَوي األجماِد، ب

 على ما أما هؤالِء فكحيواناٍت غَِري ناِطقٍَة، طَبيعيٍة، مولودٍة للصيِد واهلَالِك، يفترون12َ. لَدى الرب حكم افِتراٍء
 لونَ، فسيهِلكونَ يف فساِدِهمجهةَ اإلِمث13يأُجر يوٍم لَذَّةً. آِخذين معحِسبونَ تني مونَ يف . الَّذينعيتن ،يوبوع أدناس
معكُم والئم صاِنعني غ14َ. غُروِرِهم فوسِة، خاِدعونَ النعن اخلَطي ةٌ ِفسقًا، ال تكُفملويونٌ مع ِةهلُمالثّاِبت هلُم . ري

قد تركوا الطَّريق املُستقيم، فضلّوا، تاِبعني طريق بلعام بِن بصور الَّذي 15. أوالد اللَّعنِة. قَلب متدرب يف الطَّمِع
. جم ناِطقًا بصوِت إنساٍنولكنه حصلَ على توبيِخ تعديِه، إذ منع حماقَةَ النيب ِحمار أع16. أحب أُجرةَ اإلِمث

ألنهم إذ ينِطقونَ 18. الَّذين قد حِفظَ هلُم قَتام الظَّالِم إىل األبِد. هؤالِء هم آبار بال ماٍء، غُيوم يسوقُها النوُء17
الَّذين قَليالً ِمن بره نِة، معارِد يف الدواِت اجلَسهعونَ بشخدطِل، يظائِم البالِل، بعسريونَ يف الض19 ي واِعدين

ألنه إذا كانوا، بعدما 20! ألنَّ ما انغلَب ِمنه أحد، فهو له مستعبد أيضا. إياهم باحلُريِة، وهم أنفُسهم عبيد الفَساِد
 يرتِبكونَ أيضا فيها، فينغِلبونَ، فقد صارت هلُم هربوا ِمن نجاساِت العالَِم، مبعِرفَِة الرب واملُخلِّص يسوع املَسيِح،

ألنه كانَ خريا هلُم لو مل يعِرفوا طريق الِبر، ِمن أُم بعدما عرفوا، يرتدونَ عن الوصيِة 21. األواِخر أشر ِمن األوائِل
ِخرتيرةٌ مغتِسلَةٌ إىل مراغَِة "، و"كلب قد عاد إىل قَيئِه: "ثَِل الصاِدِققد أصابهم ما يف امل22َ. املُقَدسِة املُسلَّمِة هلُم

  ".احلَمأِة
  
  
  

  جميء الرب أكيد
3 
 قاهلا لتذكُروا األقوالَ الَّيت2فيِهما أُِض بالتذِكرِة ِذهنكُم النقي،  ،هِذِه أكتبها اآلنَ إلَيكُم ِرسالَةً ثانيةً أيها األِحباُء1

أنه سيأيت يف آِخِر األياِم : عاِلمني هذا أوال3ً. ساِبقًا األنبياُء الِقديسونَ، ووصيتنا نحن الرسلَ، وصيةَ الرب واملُخلِّص
هِزئونَ، ساِلكنيستم قَوم  ،واِت أنفُِسِهمهِب شس4حبوقائلني" :ِمن هجيئِه؟ ألنم وِعداآلباُء كُلُّ أين هو م قَدر حني 

أنَّ السماواِت كانت منذُ القَدِمي، واألرض : ألنَّ هذا يخفَى علَيِهم بإرادِتِهم5". شيٍء باٍق هكذا ِمن بدِء اخلَليقَِة



وأما السماوات واألرض 7. ملاُء فهلكاللوايت ِن العالَم الكائن حينئٍذ فاض علَيِه ا6بكَِلمِة اِهللا قائمةً ِمن املاِء وباملاِء، 
  .الكائنةُ اآلنَ، فهي مخزونةٌ بِتلك الكَِلمِة عيِنها، محفوظَةً للناِر إىل يوِم الديِن وهالِك الناِس الفُجاِر

8خفاُء ولكن ال يها األِحبأي يُء الواِحدهذا الش علَيكُم :الر ا ِعندا واِحدٍة كيوٍم أنَّ يومسن ٍة، وألفكألِف سن ب
ال يتباطأُ الرب عن وعِدِه كما يحِسب قَوم التباطؤ، لكنه يتأنى علَينا، وهو ال يشاُء أنْ يهِلك أُناس، بل أنْ 9. واِحٍد
ِه تزولُ السماوات بضجيٍج، وتنحلُّ ولكن سيأيت كِلص يف اللَّيِل، يوم الرب، الَّذي في10. اجلميع إىل التوبِة يقِبلَ

 .العناِصر محتِرقَةً، وحتتِرق األرض واملَصنوعات الَّيت فيها

منتِظرين وطاِلبني سرعةَ 12فبما أنَّ هِذِه كُلَّها تنحلُّ، أي أُناٍس يِجب أنْ تكونوا أنتم يف سريٍة مقَدسٍة وتقوى؟ 11
جيِء يوِم الرمِرقَةً تذوبحتم ناِصرةً، والعِهبلتم ماواتلُّ السالَّذي بِه تنح ،13. ب ِظرنتِب وعِدِه نسنا حبولكن

فيها الِبر سكُنةً، يا جديدةً، وأرضمساواٍت جديد.  
14بال د هدوا ِعندِهدوا لتوجِظرونَ هِذِه، اجتنتم ماُء، إذ أنتها األِحبيٍب، يف سالٍملذلك أيٍس وال عواحِسبوا 15. ن

  أناةَ ربنا خالصا، كما كتب إلَيكُم أخونا احلَبيب بولُس أيضا حبسِب
 

 ،ِة املُعطاِة لهةُ الفَهِم، 16اِحلكمِسرا فيها عن هِذِه اُألموِر، الَّيت فيها أشياُء عكَلّمتا، مسائِل كُلّها أيضكما يف الر
  .ها غَري العلَماِء وغَري الثّاِبتني، كباقي الكُتِب أيضا، هلَالِك أنفُِسِهميحرفُ
17ثَباِتكُم الِل األردياِء، فتسقُطوا ِمنأنْ تنقادوا بض ِرسوا ِمناحت ،مفترفع مقتاُء، إذ قد سبها األِحبأي مولكن 18. فأنت

  .آمني. له املَجد اآلنَ وإىل يوِم الدهِر.  ومخلِّصنا يسوع املَسيِحامنوا يف النعمِة ويف معِرفَِة ربنا
 


