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الثّانيَة بُطرَُس ُ رسالَة
ِ الله مَِن نالُوا الَّذِيَْن إلَى وَرَُسولِهِ، المَِسيِْح يَسُوعَ عَبْدِ بُطرَُس، ِسمعانَ مِْن ١
يَسُوعَ وَُمخَلِِّصنا إلَهِنا وََصلاِح عَدِل بِفَضِل ِنا، يْمان لإ ِ مَنزِلَتِه فِي ً يا مُساوِ ً يْمانا إ
يَسُوعَ ِنا ّ َب وَر ِ الله ِ بِمَعرِفَة لامُ وَالّسَ ُ النِّعمَة لـَكُمُ َ تَتَزايَد أْن ُأَصلِّي ٢ المَِسيِْح.

المَِسيِْح.
َنحتاجُه ما كُّلَ ُ الله أعطانا

وَذَلَِك اللهِ، وَتَقوَى َياةِ بِالح ُق َّ يَتَعَل ما كُّلَ ُ ة َّ الإلَهِي يَسُوعَ ُ قُدرَة مَنََحتْنا لَقَْد ٣
ً وَثَمِيْنَة ً عَظِيْمَة هِباٍت بِهِما وَوَهَبَنا ٤ وََصلاِحهِ، ِ بِمَجدِه دَعانا الَّذِي ذاكَ ِ بِمَعرِفَة
فِي المَوُجوِدِ الانحِلاِل مَِن وَنَهرَُب ةِ، َّ الإلَهِي ِ بِيْعَة الّطَ فِْي َ نَشتَرِك لـِكَي بِها، وَعَدنا

هَواِت. َّ الش بِسَبَِب العالَِم
ُجْهدٍ كُّلَ ابْذُلُوا لِهَذا، ٥

َصلاحاً، يْمانِكُْم إ إلَى تُِضيْفُوا لـِكَي
مَعرِفَةً، َصلاِحكُْم وَإلَى

ْفِس، َّ للن ً َضبطا مَعرِفَتِكُْم وَإلَى ٦

َصبْراً، فِس َّ الن َضبِط وَإلَى
تَْقوَى، برِ الّصَ وَإلَى

ةً، َّ ي أَخوِ ً ة مَوَدَّ قوَى َّ الت وَإلَى ٧
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ةً. َّ َمحَب ِ ة َّ ي الأَخوِ ِ المَوّدِّة وَإلَى

َستَجعَلـُكُْم ها فَإّنَ فِيْكُْم، ً وَمُتَكاثِرَة ً مَوُجودَة الفَضائُِل ِ هَذِه كانَْت إْن ٨
المَِسيِْح. يَسُوعَ ِنا ّ َب بِر َ أكمَل ٍ مَعرِفَة إلَى وََستَقُودُكُْم يَْن، وَمُثمِرِ نَِشيْطِيْنَ

وَقَْد العَمَى، حَّدِ إلَى ظَرِ َّ الن ُ قَِصيْر َ فَهُو الفَضائِِل، ِ هَذِه إلَى ُ يَفتَقِر مَْن أمّا ٩
الماِضيَةِ. َخطاياه مِْن ُ رَه َطهَّ قَْد َ الله أّنَ نَسِيَ

كُْم َّ لِأن وَاختارَكُْم. َدَعاكُْم الله أّنَ إظهارِ فِي اْجتَهِدوا الإخوَةُ، ها أّيُ لِهَذا ١٠

ً يْما ِ كَر ً تِرحابا وََستَلقَوْنَ ١١ أبَداً. رُوا َّ تَتَعث فَلَْن الُأمُورَ، ِ هَذِه تَفعَلُونَ ْ ُكنتُم إْن
لَْن لِذَلَِك ١٢ المَِسيِْح. يَسُوعَ وَُمخَلِِّصنا ِنا ّ َب لِر الأبَدِّيَ َلـَكُوَت الم ُ دُُخولـِِكم لَدَى
راِسخُونَ َّكُْم أن وَمََع تَعرِفونَها، كُْم َّ أن مََع دائِماً، الُأمُورِ ِ بِهَذِه تَذِكيْرِكُْم عَْن أغفََل
تَنبيهَكُْم ُأواِصَل أْن واِب الّصَ مَِن أّنَ أرَى وَلـَِكنِّي ١٣ قَبِلْتُمُوهُ. الَّذِي الحَّقِ فِي
َ َخيْمَة ُ َسُأغادِر ني َّ أن ُ أعلَم لِأنِّي ١٤ الجَسَدِ. هَذا فِي أسكُُن دُْمُت ما إلَْيها
كَي َجْهدِي فَسَأبذُُل ١٥ المَِسيُْح. يَسُوعُ نا ُّ َب ر َ لِي أعلََن َكما ً يْبا قَرِ ِ هَذِه َجسَدِي

رَِحيلِي. بَعْدَ ً دائِما الُأمُورَ ِ هَذِه رُونَ َّ َستَتَذَك كُْم َّ أن أضمََن

المَِسيْح َمجدَ رَأيْنا
يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ةِ َّ قُو عَْن أخبَرْناكُْم عِندَما قَةً، مُلَّفَ ً قَِصصا بـِـْع َّ نَت لَْم نا َّ إن ١٦
ً وََمجدا ً إكراما ناَل فَقَْد ١٧ َلالِهِ. ِلج عَياٍن شُهُودَ كُنّا بَْل َمجِيئِهِ، وَعَْن المَِسيِْح،
ماءِ الّسَ َمجْدِ مَِن الخاّصُ الَصوُت ذَلَِك ِ أجلِه مِْن َ جاء عِندَما الآِب، ِ الله مَِن

وَقاَل: َلِيِل الج
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عَظِيمٌ.» ِ بِه سُرُورِي الَّذِي َحبيبي ابنِي َ هُو »هَذا
ِس.* المُقَّدَ َبَِل الج عَلَى ُ مَعَه كُنّا عِندَما ماءِ الّسَ ًمَِن ِيا آت وَْت الّصَ سَمِعنا وَقَْد ١٨

ً ُصنعا ُتحِسنُونَ ْ وَأنتُم الأنبِياءُ. أذاعَها َّتِي ال ِ الكَلِمِة فِي ٌ عَظِيْمَة ٌ ثِقَة لَنا لِهَذا ١٩

الفَجرُ، يَبزُغَ أْن إلَى مُظلٍِم، مَكاٍن فِي يَسطَُع ِنُوٍر ب ُ أشبَه ها لِأّنَ إلَْيها، بانتِباهِكُْم
ُ ة َّ أي تَأِت لَْم ُ ه َّ أن شَْيءٍ كُّلِ قَبَل وَاعلَموا ٢٠ بِكُْم. قُلُو فِي بِح الّصُ ُ نَجمَة وَتُشرُِق
ِ بِمَِشيْئَة قَّطُ ةٌ َّ نُبُو تُعَط لَْم ُ ه َّ لِأن ٢١ . الخاّصِ بيِّ َّ الن تَفسيرِ عَلَى ً ِناء ب الكَتاِب فِي ةٍ َّ نُبُو

اللهِ. بِكَلاِم فَنَطَقوا القُدُِس وِح ُّ بِالر ِ الله رِجاُل انْقادَ بَِل إنساٍن،

٢
كاذِبُون مُعَلِّمُونَ

ً أيضا بَيْنَكُْم وََسيَكُونُ اللهِ! َشعِب بَيْنَ ٌ كَذَبَة ٌ أنبِياء هُناكَ كانَ ُ ه َّ أن َ غَيْر ١

اشتَراهُْم، الَّذِي ّبَ َّ الر َسيُنكِرونَ هَّدامَةً. عَقائِدَ بَينَكُْم ونَ يَدُّسُ كَذَبَةٌ، مُعَلِّمُونَ
المُنحَلَّةِ. ُطرُقِهِمُ فِي َكثِيْرُونَ َسيَتبَعُهُْم ٢ يٍع. سَر بِدَماٍر أنفُسِهِْم عَلَى فَيَأتوا
الخادِعَةِ، ِتَعاليمِهِمُ ب ونَكُْم ُّ َسيَستَغِل فَهُْم ٣ الحَّقِ. يِْق َطرِ إلَى ُ َسيُساء وَبِسَبَبِهِْم
فِي وَدَمارُهُْم القَدِْيِم، مُنذُ ةٌ فَمُعَّدَ دَينونَتُهُْم أمّا َجشَعِهِْم. فِي بِكُْم وََسيُتاِجرُونَ

انتِظارِهِْم.
١:١٨ *

:17 متّى بشارة انظر الجبل. على المسيح مجد ظهور حادثة إلى هنا بطرس يشير المقّدس. الجبل عَلَى
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كُهُوِف إلَى أرَسلَهُْم بَْل أخطَُأوا، الَّذِيَْن ِ المَلائِكَة عَِن يَعُف لَْم ُ فَالله ٤

عَِن ُ الله يَعُف لَْم ٥ ينُونَةِ. الدَّ مَوْعِدِ ى َّ َحت لِيُحَجزُوا فلِيِّ الّسُ العالَِم فِي ِ لْمَة الّظُ
ً َسبعَة وَأنقَذَ البِرِّ، ِبحَياةِ ً مَنادِيا يَعُِظ كانَ الَّذي نُوَح أنقَذَ ُ ه َّ لـَِكن القَدِْيِم، العالَِم

الأشْرارِ. عالَِم عَلَى وفانَ الّطُ أرَسَل عِندَما مَعَهُ، ِيَْن آخَر
وََجعََل رَمادٍ، إلَى لَهُما َّ فَحَو مارِ بِالدَّ َ ورَة ُّ وَعَم ومَ َسّدُ مَدِيْنَتَي عَلَى وَحَكَمَ ٦

الَّذْي ، البارَّ جَُل َّ الر لُوَط وَأنقَذَ ٧ لَهُْم. َسيَحدُُث ما ً مُبَيِّنا لِلآثِمِيْنَ ً عِبْرَة مِْنهُما
ِ قَلْبِه فِي ُب يَتَعَّذَ البارُّ ذَلَِك كانَ ٨ المُنحَّلِ. ِيَْن الفاِجر ُسلُوِك مِْن مُ َّ يَتَأل كانَ

الآخَرِ. بَعْدَ ً يَوما بَينَهُْم يَعِيُش َ وَهُو وَيَْسمَعُها، يَراها َّتِي ال الُأمُورِ مَِن البارِّ
وََكيَْف جارِِب، َّ الت مَِن ُ َيخدِمُونَه الَّذِيَْن يُنقِذُ َكيَْف ّبُ َّ الر يَعرُِف وَهَكَذا ٩
يَتبَعُونَ الَّذِيَْن ما ِسّيَ وَلا ١٠ لِلعِقاِب. ِ يْنُونَة الدَّ يَوِم ى َّ َحت الأشرارَ يُبقِي
وَِقحُونَ، وَهُْم . ّبِ َّ الر ُسلطانَ وََيحتَقِرُونَ ِجسَةِ، َّ الن وَشَهَواتِها ةِ َّ الجَسَدِي َطبيعَتَهُمُ
فَهُْم المَلائِكَةُ، أمّا ١١ العاليَةِ!* تَِب ُّ الر ذَوي ِ إهانَة مِْن بونَ َّ يَتَهَي وَلا مَغْرورونَ،

! ّبِ َّ الر لَدَى عَلَْيهِْم يَفتَرُونَ لا هُْم أّنَ إلّا وَجَبَرُوتاً، ةً َّ قُو مِْنهُْم ُ أكثَر
وَِهيَ الغَرائِزُ. تَسُوقُها عاقِلَةٍ، غَيْرِ ِبحَيواناٍت ُ أشبَه الأشخاَص هَؤُلاءِ لـَِكّنَ ١٢

َيواناُت، الَح تَهلُِك وََكما َيجهَلُونَها. بُِأمُوٍر يَهزَُأونَ هُْم إّنَ وَالهَلاِك. يدِ لِلّصَ ُ تُولَد
يَرَْونَ هُْم إّنَ َكما أذًَى. مِْن ُ ارتََكبُوه ما َ جَزاء وََسيَنالُونَ ١٣ أيضاً. ـِكُونَ َسيَهل
وَِخزٌي عارٌ وَهُْم هارِ. النَّ وََضحِ فِي ى َّ َحت ذّاِت َّ الل فِي الانغِماِس فِي مُتعَتَهُْم

٢:١٠ *
شريرة. ربما ملائكية، كائنات إلى ً إشارة هذه وتبدو الأمجاد.» »ذوي حرفياً: العالية. الرّتب ذَوي
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الزِّنا ُ شَهوَة ١٤ وَلائِمكُْم! فِي يَشتَرُِكونَ بَيْنَما ِ ُخادِعَة الم بِطُرُقِهِمُ ذُونَ يَتَلَذَّ بَيْنَكُْم.
لَهُْم ِتِيْنَ. الثّاب َ غَيْر الأْشخاَص يُغوُونَ وَ ةِ، َّ الخَطِي عَِن ُف َّ تَتَوَق لا َّتِي ال عُيُونِهِمُ فِي

اللعْنَةِ. أولادُ وَهُْم الفِسِق، عَلَى ٌ بَة مُدَرَّ قُلُوٌب
أَحّبَ الَّذِي بَُصورَ بِْن َلْعاِم ب يَْق َطرِ تَبِعُوا فَتاهُوا. البِرِّ، يَق َطر تَرَُكوا ١٥

ِحمارٌ نَطََق فَقَْد إساءَتِهِ. عَلَى َ خ وُّبِ ُ ه َّ لـَِكن ١٦ اثْمِهِ. مُقابَِل تَقاضاها َّتِي ال َ الُأجرَة
حَماقَتِهِ. ارتِكاِب مِِن بِيَّ َّ الن فَمَنََع ، بَشَرِّيٍ بَِصوٍْت أعجَمُ

العاِصفَةُ. تَدفَعُها وَغُيُومٌ فِْيها، َ ماء لا ِيُْع يَناب الزّائِفُونَ المُعَلِّمُونَ هَؤُلاءِ ١٧

أجوََف، ً افتِخارا يَفتَِخرُونَ ١٨ لْمَةِ. الّظُ أعماِق فِي مَكاٌن لَهُْم ُحفَِظ وَقَْد
بَدَُأوا الَّذِيَْن ُأولَئَِك لِيُغوُوا ةِ، َّ الجَسَدِي ِ بيعَة الّطَ شَهَواِت ِّ فَخ إلَْى يَن الآخَر ونَ ُّ وََيجُر
عَبِيْدٌ بِكامِلِهِْم هُْم بَيْنَما ةِ، َّ ي ِّ بِالحُر يَعِدُونَهُْم ١٩ وءِ. الّسُ رِفاِق مِْن بِالهَرَِب ِّ و َّ لِلت
العالَِم أوساِخ مِْن هَؤُلاءِ هَرََب ٢٠ عَليهِ. يَسودُ ِما ل مُستَعبَدٌ فَالإنسانُ لِلفَسادِ.
ُأْخرَى ً ة مَّرَ شِراكِها فِي عَلِقُوا إْذ هُْم لـَِكنَّ المَِسيِْح. يَسُوعَ وَُمخَلِّْصنا ِنا ّ َب ر ِ بِمَعرِفَة
لَوْ لَهُْم أفَضَل فَكانَ ٢١ الُأولَى. مَِن أسوَُأ ُ الأِخيْرَة حالَتُهُمُ صارَْت وَانغَلَبُوا،
ُ عَرَفوه أْن بَعْدَ ِس المُقَّدَ التَعليِم عَِن وا يَرتَّدُ َأْن مِْن البِرِّ، يَق َطر يَعرِفُوا لَْم هُْم أّنَ
قَيئِهِ.»† إلَى يَعُودُ »كَلٌْب القائُِل: المَثَُل عَلَْيهِمُ يَصدُُق وَهَكَذا ٢٢ وَقَبِلوهُ.

الوَحِل.» فِي غُ ُّ َّمَر الت إلَى تَعُودُ ٌ لَة مُغَّسَ ٌ يْرَة »ِخنزِ يَقُوُل: ُ آخَر وَمَثٌَل
٣

٢:٢٢ †
11. :26 الأمثال كتاب من قيئة. … كلب
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ِيَة ثان آٍت يَسُوعُ
َ ُأنَبِّه أْن فِْيها حاوَلُْت وَقَْد الأِحبّاءُ. ها أّيُ إلَيْكُْم ُ ِيَة الثّان رِسالَتِي ِهيَ ِ هَذِه ١
أنبِياءِ كَلامَ رُوا َّ تَتَذَك أْن يْدُكُْم ُأرِ ٢ الُأمُورِ. ِ بِهَذِه ِتَذِكيْرِكُْم ب َ ة َّ قِي َّ الن عُقُولـِكُمُ

ـِكُْم. رُُسل ِ بِواِسطَة وََصلَتْكُْم َّتِي ال وَُمخَلِِّصنا ِنا ّ َب ر َ ة َّ وَوَِصي قَدِيْماً، ِ الله
مُستَهزِئُونَ ُأناٌس ِ الأِخيْرَة الأيّاِم فِي َسيَْأتِي ُ ه َّ أن تَفهَمُوا أْن يَنْبَغي ً لا أّوَ ٣
ِيَةً؟ ثان المَِسيِْح َمجِْيءِ لِوَعْدِ حَدََث الَّذِي »ما وََسيَقُولُونَ: ٤ شَهَواتُهُْم، تَقُودُهُْم
بَْدءِ مُنْذُ كانَ َكما حالِهِ، عَلَى ٌ ّ مُستَمِر شَْيءٍ وَكُّلُ آباؤُنا ماَت أْن مُنذُ ُ ه َّ لِأن

َلِيْقَةِ.» الخ
وَأّنَ القَدِْيِم، مُنذُ وُِجدَْت وَالأْرَض ماواِت الّسَ أّنَ يَتَناُسونَ بِذَلَِك وَهُْم ٥

وَدُمِّرَ عِندَئِذٍ ُ العالَم َ غُمِر َّ ثُم ٦ وَبِالماءِ. الماءِ مَِن اللهِ ِ بِكَلِمَة لَْت تَشَّكَ الأْرَض
أْن إلَْى اللهِ، ِ بِكَلِمَة ً أيضا الآنَ ٌ َمحفُوَظة وَالأْرَض ماواِت الّسَ لـَِكّنَ ٧ بِالماءِ.

الأشرارِ. هَلاِك يَوِم يْنُونَةِ، الدَّ يَوِْم فِْي بِالنّارِ تَْدميرِها وَقُْت َيحـينَ
عِندَ ً واِحدا ً يَوما أّنَ الأِحبّاءُ: ها أّيُ الأْمرُ هَذا بالـِكُْم عَْن يَغِْب لا لـَِكْن ٨

وَعدِهِ، تَنفِيْذَ ُ يُؤَّخِر لا ّبٌ َّ فَالر ٩ َكيَوٍْم. ٍ َسنَة ألَف وَأّنَ َسنَةٍ، كَألِف ّبِ َّ الر
َمِيِع ِلج يدُ يُر بَْل يَهلَِك، أْن لِأحَدٍ ُ ِيْد يُر وَلا عَلَيْنا َّى يَتَأن ُ ه َّ لـَِكن بَعضُهُْم، يَظُّنُ َكما

يَتوبوا. أْن النّاِس
بِالنّارِ، ُ ة َّ ي ماوِ الّسَ الأجرامُ ُ وََستَنصَهِر . كَلِّصٍ َسيَْأتِي ّبِ َّ الر َ يَوْم لـَِكّنَ ١٠

رُ َستُدَمَّ ُ الأشياء ِ هَذِه دامَْت َما ف ١١ عَلَْيها. ما وَكُّلُ الأْرُض َستَنَكِشُف َّ ثُم
قَداَسةٍ َ َحياة تَعِيْشُوا أْن يَنبَغي تَكُونُوا. أْن يَنبَغي النّاِس مَِن نَوٍْع أّيُ هَكَذا،
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تَنحَّلُ الَّذِي ّبِ َّ الر يَوِْم َمجِْيءِ َ سُرعَة وَتَطلُبونَ تَنتَظِرونَ بَينَما ١٢ للهِ، ٍ وَِخدمَة
ُ نَنتَظِر ِ الله وَعْدِ َحسََب نا َّ لـَِكن ١٣ ةُ. َّ ي ماوِ الّسَ الأجرامُ ُ وَتَنصَهِر ماواُت، الّسَ ِ فِيْه

. البرُّ يَسكُنُها ً جَدِيْدَة ً وَأْرضا ً جَدِيْدَة سَماواٍت بِلَهفَةٍ
تَكُونُوا لـِكَي َجْهدٍ كُّلَ ابْذُلُوا الُأمُورِ، ِ هَذِه عَلَى فُونَ تَتَلَهَّ كُْم َّ أن فَبِما ١٤

َ هُو عَلَينا، ِ الله تَمَهُّلَ أّنَ يَن مُتَذَّكِّر ١٥ أمامَهُ، َسلاٍم وَفِي عَيٍْب، بِلا يَْن طاهِرِ
َحسََب بُولُُس َبِيُْب الح أُخونا إلَيْكُْم َكتََب َكما ً تَماما خَلاِصنا. إلَْى قادَ الَّذي
ِ رَسائِلِه كُّلِ فِي الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن ُث يَتَحَّدَ َ فَهُو ١٦ اللهِ. مَِن ُ لَه المُعطاةِ ِ الحِْكمَة
ِتِيْنَ الثّاب ُ وَغَيْر المُتَعَلِّمِيْنَ ُ غَيْر ُ وَيُشَوِّه فَْهمُها، يَصعُُب َّتْي ال عاليِم َّ الت بَعَْض َتحوِي َّتي ال
أنفُسِهِْم. عَلَى مارَ الدَّ ًجالبِينَ أيضا الـكُتُِب ةِ َّ بَقي مََع ذَلَِك يَفعَلُونَ وَهُْم مَعناها.
تَنقادُوا أْن مِْن احْذَروا الأِحبّاءُ، ها أّيُ َ الُأمُور ِ هَذِه تَعرِفُونَ كُْم َّ أن فَبِما ١٧
انمُوا بَِل ١٨ الثّابِِت، مَوقِفِكُمُ عَْن تَتَزَحزَُحوا لِئَلّا وَانتَبِهُوا ِيَْن. الفاِجر بَِضلالاِت
الأبَدِ! وَإلَْى الآنَ َجدُ الم ُ لَه مَعْرِفَتِهِ. وَفِي المَِسيِْح، يَسُوعَ وَُمخَلِِّصنا ِنا ّ َب ر ِ نِعمَة فِي

آمِيْن.
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