
The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحات ٤ من أصل١صفحة رقم  

  رسالة بطرس الثانية
 ٢...........................................................................................................................المقدمة
 ٢..............................................................................................................................تحية
 ٢............................................................................................................................١الفصل 
 ٢..............................................................................................................واختياره اهللا دعوة
 ٢..................................................................................................األنبـياء وآالم الرسل شهادة

 ٢..............................................................................................................الكّذابون المعّلمون
 ٢............................................................................................................................٢الفصل 
 ٣............................................................................................................الرب بمجيء الوعد
 ٣............................................................................................................................٣الفصل 



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحات ٤ من أصل٢صفحة رقم  

  رسالة بطرس الثانية
  المقدمة

هة إلى أوساط واسعة من المسيحيـين، وغایتها محاربة المعلمين الكذابـين والفجور رسالة بطرس الثانية موج
 والّرد المسيحي الصحيح عليهم وعلى تعاليمهم هو في التمسك بمعرفة اهللا والرب یسوع .الذي تؤدي إليه تعاليمهم

ا یهتم به بطرس في رسالته  وأآثر م.المسيح معرفة صحيحة، هذه المعرفة التي ینقلها الذین رأوا المسيح وسمعوه
هذه هو ما زعمه بعضهم من أن المسيح لن یعود مرة ثانية، فيقول إن التأخر الظاهر في المجيء الثاني ناتج عن 

   .أن اهللا ال یرید أن یهلك أحد، بل أن یتوب جميع الناس عن خطایاهم
 مضمون الرسالة

 ) 2-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 21-3: 1 (.الدعوة المسيحية. 2
 ) 22-1: 2 (.المعلمون الكذابون. 3
 )18-1: 3 (.مجيء المسيح نهائًيا. 4
  

   تحية
  ١الفصل 

ِمْن ِسمعاَن ُبطُرَس، َعبِد َیسوَع الَمسيِح وَرسوِلِه، ١
إلى الذیَن نالوا ِمْن َفضِل إلِهنا وُمَخلِِّصنا َیسوَع 

ِفُر النِّعَمِة عَليكم وا2: الَمسيِح إیماًنا َثميًنا آإیماِننا
  . والسَّالِم ِبَمعِرَفِتُكُم اَهللا وَربَّنا َیسوَع

  دعوة اهللا واختياره
وَهَبْت لنا ُقدَرُتُه اإللِهيَُّة ُآلَّ ما هَو ِللَحياِة والتَّقوى 3

فَمَنَحنا 4ِبَفضِل َمعِرَفِة الذي َدعانا ِبَمجِدِه وِعزَِّتِه، 
َمَن الُوعوِد وأعَظَمها، حتى َتبَتِعدوا عّما في ِبِهما أث

هِذِه الدُّنيا ِمْن َفساِد الشَّهَوِة وَتصيروا ُشَرآاَء 
بُذلوا َجهَدُآم لُتضيفوا  وِلهذا ا5. الطَّبـيَعِة اإللِهيَِّة

الَفضيَلَة إلى إیماِنُكم، والَمعِرَفَة إلى َفضيَلِتُكم، 
بَر إلى َعفاِفُكم، والَعفاَف إلى َمعِرَفِتُكم، والص6َّ

واإلخاَء إلى َتقواُآم، 7والتَّقوى إلى َصبِرُآم، 
فإذا آاَنت فيُكم هِذِه الَفضاِئُل 8. والَمحبََّة إلى إخاِئُكم

وآاَنت واِفَرًة، َجَعَلْتكم ناِفعيَن ُمثِمریَن في َمعِرَفِة 
وَمْن َنقَصْتُه هِذِه الَفضاِئُل آاَن 9. َربِّنا َیسوَع الَمسيِح

 َقصيَر النََّظِر، َنِسَي أنَُّه تَطهََّر ِمْن َخطایاُه أعمى
  . الماِضَيِة

فضاِعفوا َجهَدُآم، یا إخَوتي، في َتثبـيِت َدعَوِة اِهللا 10
. فإذا فَعلُتم ذِلَك ال َتسُقطوَن أبًدا. ختياِرِه لُكم وا

هكذا َینَفِتـُح لُكم باُب الدُّخوِل واِسًعا إلى الَملكوِت 11
  . َملكوِت َربِّنا وُمَخلِِّصنا َیسوَع الَمسيِحاألَبِديِّ، 

لذِلَك سُأَذآُِّرُآم ِبهِذِه اُألموِر ُآلَّ حين، وإْن ُآنُتم 12
. َتعِرفوَنها وَتثُبـتوَن في الَحقيَقِة التي ِعنَدُآم

وأرى أنَُّه ِمَن الَحقِّ، ما ُدمُت في هذا الَمسِكِن 13
وأنا 14ا التَّذآيِر، الَجَسِديِّ، أْن ُأثيَر َحماَستُكم ِبهذ

أعِرُف أنِّي سُأفاِرُق هذا الَمسِكَن عّما قریٍب، آما 
فسأبُذُل َجهدي 15. أظَهَر لي َربُّنا َیسوُع الَمسيُح

  . لَتَتَذآَّروا هِذِه اُألموَر ُآلَّ حين َبعَد َرحيلي

  شهادة الرسل وآالم األنبـياء

َبعنا َنحُن ُخرافاٍت ُمَلفََّقًة حيَن أطَلعناُآم على تَّ فما ا16
ُقوَِّة َربِّنا َیسوَع الَمسيِح وعلى َمجيِئِه، ألنَّنا ِبُعيوِننا 

فإنَُّه ناَل ِمَن اِهللا اآلِب إآراًما 17. رأینا عَظَمَتُه
: وَمجًدا حيَن جاَءُه ِمْن َمجِد اِهللا َتعالى َصوّت َیقوُل

َسِمعنا 18، »ـيُب الذي ِبه َرضيُتبني الَحب هذا هَو ا«
َنحُن هذا الصَّوَت آِتـًيا ِمَن السَّماِء، وُآنـا مَعُه على 

  . الجَبِل الُمَقدَِّس
زداَد َیقيُننا ِبكالِم األنبـياِء، وأنُتم َتفَعلوَن حَسًنا  فا19

إذا نَظرُتم إَليِه آأنَُّه ِسراٌج ُمنيٌر ُیضيُء في مكان 
َع النَّهاُر وُیشِرَق َآوَآُب الصُّبِح ُمظِلٍم، إلى أْن َیطُل

عَلموا َقبَل ُآلِّ شيٍء أْن ال أَحَد َیقِدُر  وا20. في ُقلوِبكم
أْن ُیَفسَِّر ِمْن ِعنِدِه أیََّة ُنبوَءٍة في الُكُتِب الُمَقدََّسِة، 

ألنَّ ما ِمْن ُنبوَءٍة على اِإلطالِق جاَءت ِبإراَدِة 21
ُدَس َدَفَع َبعَض النـاِس إلى أْن إنسان، ولِكنَّ الرُّوَح الُق

  . یَتَكلَّموا ِبكالٍم ِمْن ِعنِد اِهللا

  المعّلمون الكّذابون
راجع یهوذا (

<?tf="M8531">4<?tf>-
<?tf="M8531">13<?tf>(  

   
  ٢الفصل 

وآما ظَهَر في الشَّعِب َقدیًما أنبـياُء آّذابوَن، فكذِلَك ١
فيُكم ُمَعلِّموَن آّذابوَن َیبَتِدعوَن الَمذاِهَب سَيظَهُر 

فَتداُهم، فَيجِلبوَن على  الُمهِلَكَة وُینِكروَن الرَّبَّ الذي ا
وسَيـتَبُع آثيٌر ِمَن النـاِس 2. أنُفِسِهِم الَهالَك السَّریَع

ُفجوَرُهم ویكونوَن سَبـًبا ِلتجدیِف النـاِس على َمذَهِب 
ِهم ُیَزیِّفوَن الكالَم وُیتاِجروَن وُهم في َطَمِع3. الَحقِّ
ولِكنَّ الُحكَم عَليِهم ِمْن َقدیِم الزَّماِن ال َیبُطُل . ِبُكم

  . وَهالُآُهم ال َتغُمُض َله َعيٌن
فما أشَفَق اُهللا على المالِئَكِة الذیَن َخِطئوا، َبْل 4

َطَرَحُهم في الَجحيِم حيُث ُهم ُمقيَّدوَن في الظَّالِم إلى 
وما أشَفَق على العاَلِم القدیِم، َبْل 5ساِب، یوِم الِح

َجَلَب الُطوفاَن على عاَلِم األشراِر ما عدا ثماِنـَيَة 
. أشخاص ِمْن َبيِنِهم ُنوٌح الذي َدعا إلى الصَّالِح



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحات ٤ من أصل٣صفحة رقم  

وَقَضى اُهللا على َمدیَنَتْي َسدوَم وَعموَرَة ِبالَخراِب 6
عَدُهما ِمَن وَحوََّلُهما إلى َرماٍد ِعبَرًة لَمْن َیجيُء َب

وأنَقَذ ُلوَط البارَّ الذي هاَلتُه طریُق 7األشراِر، 
وآاَن هذا 8الدَّعاَرِة التي َیسُلُكها أوَلِئَك الُفجَّاُر، 

الرَُّجُل البارُّ ساِآًنا َبيَنُهم َیسَمُع َعْن َمفاِسِدِهم 
. وُیشاِهُدها یوًما َبعَد یوٍم، فَتَتألَُّم َنفُسُه الّصاِلَحُة

 َیعِرُف آيَف ُینِقُذ األتقياَء ِمْن ِمحَنِتِهم وُیبقي فالرَّب9ُّ
وعلى األَخصِّ 10األشراَر ِللِعقاِب یوَم الِحساِب، 

الذیَن َیتَبعوَن َشَهواِت الَجَســِد الدَِّنَســة وَیسَتهيـنوَن 
  . ِبسياَدِة اِهللا

ال یَتورَّعوَن ِمْن إهاَنِة ! ما أوَقَحُهم وأَشدَّ ِآبریاَءُهم
مَع أنَّ الَمالِئَكَة، وُهم 11ناِت السَّماِویَِّة الَمجيَدِة، الكاِئ

أعظُم ِمنُهم ُقوًَّة وَمقِدَرًة، ال َیدینوَنُهم ِبَكِلَمٍة ُمهيَنٍة 
أمَّا أولِئَك فُهم آالَبهاِئِم َغيِر العاِقَلِة 12. ِعنَد الرَّبِّ

الَمولوَدِة بَطبـيَعِتها ِللصَّيِد والَهالِك، ُیهينوَن ما 
وُیقاسوَن الظُّلَم أجًرا 13فسَيهِلكوَن َهالَآها . جَهلوَنَی

َیحَسبوَن اللَّذَة أْن َیسَتسِلموا ِللُفجوِر في ِعزِّ . ِللظُّلِم
ُهم َلطَخُة عاٍر إذا جَلسوا َمعُكم في الَوالِئِم . النَّهاِر

لُهم ُعيوٌن َمملوَءٌة ِبالِفسِق، ال 14. ُمَتَلذِّذیَن ِبِخداِعُكم
َن الَخطيَئِة، َیخَدعوَن النُّفوَس الضَّعيَفَة، َتشَبُع ِم

. ُهم أبناُء اللَّعَنِة. وُقلوُبُهم َتَدرََّبت على الَطَمِع
َتَرآوا الطَّریَق الُمسَتقيَم َفَضلُّوا وساروا في 15

طریِق َبلعاَم بِن َبعوَر الذي أَحبَّ ُأجَرَة الشَّرِّ، 
 َنَطَق حماٌر أعَجُم فَلِقـَي التَّوبـيَخ ِلَمعصَيـِتِه، حيَن16

  . ِبَصوٍت َبَشِريٍّ فَرَدَع الَنِبـيَّ َعْن حماَقِتِه
َهُؤالِء النـاُس َینابـيُع ِبال ماٍء وُغيوٌم َتسوُقها 17

. الرِّیُح العاِصَفُة، ولُهم أَعدَّ اُهللا أعَمَق الظُُّلماِت
َینِطقوَن بأقوال َطنـاَنٍة َسخيَفٍة، فَيخَدعوَن 18

َسِد والدَّعاَرِة َمْن آادوا یَتَخلَّصوَن ِمَن ِبَشَهواِت الَج
َیِعدوَنُهم ِبالُحرِّیَِّة وُهم 19. الذیَن َیعيشوَن في الضَّالِل

أنُفُسُهم َعبـيٌد ِللَمفاِسِد، ألنَّ ما َیغِلُب اإلنساَن َیسَتعِبُد 
فالذیَن َنَجوا ِمْن َمفاِسِد العاَلِم، َبعَدما 20. اإلنساَن

ُمَخلِّصنا َیسوَع الَمسيَح، ُثمَّ عادوا إلى َعَرفوا َربَّنا و
 في ¸نَغَلبوا، صاروا أْسَوَأ حاًال  الُوقوِع في َحباِئِلها وا

وآاَن خيًرا لُهم أْن ال 21النِّهاَیِة ِمنُهم في الِبداَءِة، 
َیعِرفوا طریَق الصَّالِح ِمْن أْن َیعِرفوُه ُثمَّ َیرَتدُّوا َعِن 

فَيصُدُق فيِهِم 22. التي َتَسلَّموهاالوِصيَِّة الُمَقدََّسِة 
الِخنزیَرُة «، و»عاَد الَكلُب إلى َقيِئِه«: الَمَثُل القاِئُل

  . »غَتَسَلت عاَدت إلى الَتَمرُِّغ في الَوَحِل التي ا

  الوعد بمجيء الرب
  ٣الفصل 

األحّباُء، هِذِه ِرسالٌة ثاِنـَيٌة أآُتُب ِبها إَليُكم، أیُّها ١
ُألذآَِّرُآم فيِهما بهِذِه اُألموِر فُأثيَر األفكاَر الَنِقـيََّة في 

فَتذآَّروا األقواَل التي جاَءت على ألِسَنِة 2. ُعقوِلُكم
األنبـياِء الِقدِّیسيَن وما أبَلَغُكم ُرُسُلُكم ِمْن َوصایا َربِّنا 

أنَُّه فَقبَل ُآلِّ شيٍء َیجُب أْن َتعَلموا 3. وُمَخلِِّصنا
سَيجيُء في آِخِر األّیاِم َقوٌم ُمسَتهِزئوَن، َتقوُدُهم 

وَعَد ِبالَمجيِء، فأیَن هَو؟ «: فَيقولوَن4أهواُؤُهم 

آباُؤنا ماتوا وَبِقـَي ُآلُّ شيٍء ُمنُذ َبدِء الَخليَقِة على 
فُهم یَتجاَهلوَن َعن َقصٍد أنَّ اَهللا ِبكِلَمٍة ِمنُه 5» !حاِله

 وأرًضا تكــوََّنت ِمَن الماِء وِبالماِء، خَلَق السَّماواِت
أمَّا 7. وِبها َغرَق العاَلُم الَقدیُم في الماِء فهَلَك6

السَّماواُت واألرُض في أّیاِمنا هِذِه، فَبقَيت ِللنـاِر 
  . ِبكِلَمِة اِهللا ذاِتها إلى یوِم الِحساِب وَهالِك األشراِر

ا األحّباُء، وهَو وُهناَك أٌمر َیجُب أْن ال َتجَهلوُه أیُّه8
أنَّ یوًما واحًدا ِعنَد الرَّبِّ آألِف سَنٍة، وأنَّ ألَف سَنٍة 

والرَّبُّ ال ُیؤخُِّر إتماَم َوعِدِه، آما 9. آَيوٍم واحٍد
یتَِّهُمُه َبعُضُهم، ولِكنَُّه َیصِبُر عَليُكم ألنَُّه ال ُیریُد أْن 

  . َیهِلَك أحٌد، َبْل أْن َیتوَب الجميُع
 یوَم الرَّبِّ سَيجيُء ِمثَلما َیجيُء الّساِرُق، ولِكن10َّ

فَتزوُل السَّماواُت في ذِلَك اليوِم ِبــَدِويٍّ صــاِعق 
وَتنَحــلُّ الَعناِصُر بالنـاِر وُتحاَآُم األرُض واألعماُل 

فإذا آاَنت هِذِه األشياُء ُآلُّها سَتنَحلُّ، 11. التي فيها
ا َیِجُب أْن َتسُلكوا فكيَف َیجُب عَليُكم أْن تكونوا؟ أم

َتنَتِظروَن وَتسَتعِجلوَن 12طریَق الَقداَسِة والتَّقوى، 
َمجيَء یوِم اِهللا؟ حيَن َتلَتِهُب السَّماواُت وَتنَحلُّ 

ولِكنَّنا َننَتِظُر، آما وَعَد 13. وَتذوُب الَعناصُر ِبالنـاِر
  . اُهللا، َسماواٍت جدیدًة وأرًضا جدیدًة َیسُكُن فيها الَعدُل

بُذلوا ُجهَدُآم أیُّها األحّباُء، وأنُتم َتنَتِظروَن هذا  فا14
اليوَم، أْن َیِجَدُآُم اُهللا ِبَسالٍم، ال َعيَب فيُكم وال َلوَم 

حَسبوا َصبَر َربِّنا ُفرَصًة ِلَخالِصُكم،  وا15. عَليُكم
آما آَتَب إَليُكم ِبذِلَك أخونا الَحبـيُب بوُلُس، على َقدِر 

آما ِهـَي الحاُل في 16 ِمَن الِحكَمِة، ما َمَنَحُه اُهللا
. جميِع َرساِئِلِه التي تَكلََّم فيها على هِذِه الَمساِئِل

فوَرَدت فيها ُأموٌر غاِمَضٌة ُیَحرُِّفها الُجهـاُل وُضَعفاُء 
النُّفوِس، آما َیفَعلوَن في ساِئِر الُكُتِب الُمَقدََّسِة، 

  . ِلَهالِك ُنفوِسِهم
أیُّها األِحّباُء، فأخَبرناُآم ِبهذا، فَتَنــبَّهوا أمَّا أنُتم، 17

. ِلَئالَّ ُتَضلِّــَلُكم أخطاُء الُمرَتدِّیَن فَتفقدوا َثباَتُكم
نُموا في النِّعَمِة وفي َمعِرَفِة َربِّنا وُمَخلِِّصنا  وا18

  . آمين. َیسوَع الَمسيِح، َله الَمجُد اآلَن وإلى األَبِد
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   صفحات ٤ من أصل٤صفحة رقم  

  
  ا

  ٢......................................المعّلمون الكّذابون
  ٢...................................................المقدمة

  ٣....................................الوعد بمجيء الرب

  ت
  ٢......................................................تحية
  د

  ٢......................................دعوة اهللا واختياره
  ش

  ٢.........................شهادة الرسل وآالم األنبـياء
  


