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 مقدمةبطرس الثانیه- 

 مقدمة

كاتب الرسالة 
 أن هناك قلة تشككوا من القدیس إیرونیموسثارت بعض الشكوك في أمر كاتب هذه الرسالة، وكما یقول 

جهة كاتبها بسبب االختالف في األسلوب والصیاغة بین الرسالتین، غیر أنه عاد فأكد أنها للرسول بطرس وحسبها 
موضًحا أن سّر االختالف بین الرسالتین هو اختالف  ،Pauliniusضمن رسائل الكاثولیكون في رسالته إلى 

المترجمین. وفیما یلي األدلة على صحة نسبتها للرسول. 
: حاول بعض الكتاب أن یحصوا عدد الكلمات الیونانیة المشتركة بین الرسالتین فوجدوا:  أوالً 
 كلمة استخدمت في الرسالة األولى دون الثانیة،  369أن 

 كلمة استخدمت في الثانیة دون األولى، 230
 كلمة استخدمت في الرسالتین. 100 

ونالحظ اآلتي: 
 الكلمات مشتركة بین رسالتین صغیرتین لیس بالدلیل الكافي للتشكیك، بل بالعكس هي نسبة لیست 6/1أ. 

بالقلیلة. 
 ب. یجهل الرسول بطرس الیونانیة، فمن ترجم له األولى خالف من ترجم الثانیة.

 ج. اختالف موضوع الحدیث والهدف یقلل من وجود كلمات مشتركة.

 اقتبس منها. إكلیمنضس السكندري أن القدیس Ï: قبلتها الكنیسة األولى، إذ یذكر یوسابیوس المؤرخثانًیا
  أسقف قیصریة وتلمیذ العالمة أوریجینوس أنها للقدیس بطرس.Firmilians والقدیس جیرومویؤكد كل من 

  الكثیر. القدیس إكلیمنضس الرومانياقتبس منها 

  ،هناك كلمات أو عبارات وردت في كتابات اآلباء الرسولیین متناثرة لم ترد إال في هذه الرسالة مثل: طریق الحق
... Ðال متكاسلین وال غیر مثمرین، ملكوت أبدي، الكلمة النبویة، معاین، األسنى

  .تتشابه هذه الرسالة مع رسالة معلمنا یهوذا بصورة واضحة كما سنرى
) مما یجعل البعض 16، 5: 3: یتحدث الرسول بطرس بخصوص رسائل معلمنا بولس الرسول في (ثالثًا

یرى أنها كتبت في تاریخ متأخر بالنسبة لرسائل الرسول بولس. 
). هذا مع 16: 4والرد على هذا االعتراض هو أن الرسائل كانت تنسخ وتتناول بین الكنائس في الحال (كو

وجود صداقة قویة بین الرسولین مما جعل الرسول بطرس ملًما برسائل زمیله. 
شهادة الكاتب نفسه إذ: رابًعا: 

 . افتتح الرسالة بقوله "سمعان بطرس..."1
 ).2: 3، 1:1. دعا نفسه من جملة الرسل (2

1 Ecol. His. 6:14:1. 
Ð راجع "دراسات في رسالة بطرس الرسول الثانیة" للدكتور موریس تاوضروس .
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 مقدمةبطرس الثانیه- 

 ).18-16: 1. كان مع السید المسیح في تجّلیه (3

 ).1: 3. أظهر أنه كتب رسالة سابقة (4

لمن كتبت؟ 
"هذه أكتبها إلیكم وجهها إلى نفس مسیحي آسیا الصغرى الذین ُوجهت إلیهم الرسالة األولى، إذ یقول لهم: 

). 1: 3 بط2 (رسالة ثانیة..."

تاریخ كتابتها 
 أي ما بین ).14: 1 بط 2" (كتبت في أواخر حیاته، كما یظهر من قبوله: "عالًما أن خلع مسكني قریب

م. 68 و64سنة 

أسبابها 
. إذ أعلن الرب له عن انتقاله بعث إلى أوالده وصیته الوداعیة لیحدثهم عن أثمن اشتیاقات قلبه: "ملكوت 1

 ومجيء الرب الثاني". تالسماوا
 . انتظار الملكوت السماوي یدفع المؤمن إلى حیاة القداسة ورفض البدع.2

 Ðتشابه الرسالة مع رسالة یهوذا

: تتشابه الرسالتان بصورة كبیرة، خاصة فیما ورد في األصحاح الثاني كما یبدو مما یأتي: أوالً  
. 4   یه 3-2:1 بط 2. المعلمون الكذبة    1 
. 6  یه 4: 2 بط 2. هالك المالئكة األشرار   2 
. 7  یه 2: 2 بط 2. هالك سدوم وعمورة   3 
. 10-8  یه 12-10: 2 بط 2. الفساد واالفتراء على ذوي األمجاد  4 
. 12  یه 13: 2 بط 2. والئم المعلمین وتنعمهم   5 
. 11  یه 15: 2 بط 2. إتباع طریق بلعام   6 
. 13  یه 17: 2 بط 2. حفظ الهراطقة للظالم   7 
. 16  یه 18: 2 بط 2. التكلم بعظائم    8 
. 18-17  یه 3-1: 3 بط 2. التذكیر بأقوال الرسل   9 

 هذا التشابه في صورته القویة الذي ُتعدى حدود المعنى والهدف إلى األسلوب والكلمات عینها أثار  ثانًیا:
كثیر من الفروض بین الباحثین منها: 

. أن یكون أحدهما اعتمد على اآلخر، فالبعض نادى بأن بطرس اعتمد على رسالة یهوذا، والبعض نادى 1
بالعكس. 

Ñ راجع "دراسات في رسالة بطرس الرسول الثانیة" للدكتور موریس تاوضروس .
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 مقدمةبطرس الثانیه- 

. قال البعض أن األصحاح الثاني من رسالة بطرس الثانیة حتى العدد الثاني من األصحاح الثالث قد 2
أضیف فیما بعد إلى أصل الرسالة معتمًدا على رسالة یهوذا، وأن الباقي من الرسالة هو جوهرها ومضمونها الحقیقي. 

) اإلنتقال إلیه ومنه إنتقال طبیعي، وفي حذفه ال 2: 3-1: 2 بط 2لكن هذا الرأي لم یجد من یؤیده ألن هذا الجزء (
تكون الرسالة كاملة في ثوبها. هذا مع وحدة األسلوب في الرسالة كلها بال تمییز یعلن خطأ هذا االفتراض. 

. جاءت كثیر من العبارات في رسالة یهوذا موضحة لما ورد في رسالة بطرس الثانیة. هذا وأن الرسول 3
 بط) سبقت الثانیة (یهوذا). 2بطرس استخدم صیغة المستقبل بینما یشیر یهوذا عنها كحقیقة حادثة، أي أن األولى (

)، وربما قصد من بینهم الرسول بطرس بما 18-17كما جاء في یهوذا أن الرسل تنبأوا عن هذه األمور (یه 
كتبه في هذه الرسالة. 

غیر أن استخدام الرسول یهوذا بعض مصطلحات للرسول بولس لم یستخدمها الرسول بطرس مثل: 
)، جعل البعض ینادي بأن الرسول یهوذا لم یقتبس رسالته من 19)، نفسانیون (یه 3)، القدیسین (یه 1المدعوین (یه 

رسالة الرسول بطرس وٕانما جاء التشابه نتیجة وحدة الظروف والهدف ووحدة الزمن تقریًبا. 

أقسام الرسالة 
    األصحاح األول.ت. ملكوت السماوا1

. ظهور المعلمین الكذبة  األصحاح الثاني. 2
. مجيء المسیح الثاني  األصحاح الثالث. 3
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 األصحاح األولبطرس الثانیه- 

األصحاح األول 

 تملكوت السماوا
 .4-1 . عمل اهللا من أجل الملكوت1
 .11-5 . جهاد اإلنسان من أجل الملكوت2
. تأكید الملكوت األبدي: 3

. 15-12  أوالً : أنه ال یحتاج إلى تأكید
. 18-16  ثانًیا: التجّلي یشهد له

 .21-19  ثالثًا: األنبیاء یشهدون له

. عمل اهللا من أجل الملكوت 1
 سمعان بطرس عبد یسوع المسیح ورسوله،"

إلى الذین نالوا معنا إیماًنا ثمیًنا مساوًیا لنا، 
 .]1[ "ببّر لهنا والمخلص یسوع المسیح ربنا

اختلفت هذه االفتتاحیة عن تلك التي جاءت في الرسالة األولى: 
: هنا یذكر اسمه األول "سمعان" مالزًما االسم الذي دعاه به الرب. فلو أن هذه الرسالة مدسوسة لما أوالً 

كتب هذا االسم مقتبًسا االفتتاحیة األولى. 
. Ò: دعا نفسه عبًدا، مظهًرا حقیقة مركزه بالنسبة لربنا یسوعثانًیا
لهذا یذكر في  وانتظار مجيء الرب الثاني"، ت: إذ یتحدث في هذه الرسالة عن "ملكوت السماواثالثًا

" وهنا االفتتاحیة أنها موجهة "إلى الذین نالوا معنا إیماًنا ثمیًنا مساوًیا لنا ببّر إلهنا والمخلص یسوع المسیح ربنا
 نالحظ:

..." كما في الرسالة األولى، حیث یحدثهم عن اآلالم والضیق المتغربین من شتات. لم یقل لهم إلى "1
"، إذ هذا هو طریق الملكوت. إلى الذین نالوا معنا إیماًنا ثمیًنافیذكرهم بغربتهم، إنما یتحدث هنا "

 ."مساوًیا لنا". كان من الصعب علیهم أن یدركوا أن اإلیمان الذي یتقبله األمم مساوًیا إلیمانهم لهذا أكد 2
. ولئال یظن القارئ أن الملكوت خاص بالرسل والتالمیذ وحدهم أراد أن یؤكد لهم أن اإلیمان الثمین الذي 3

 ، أي لیس ألحد فضل فیه.ببّر إلهنالهم مساوًیا لما هو للرسل لذا یقول: 

 موضًحا أنه جاء لیخلص كل البشریة. "المخلص". ال یقول "مخلصنا" بل 4
 ).2: 1 بط 1" راجع تفسیر (لتكثر لكم النعمة والسالم"

شروط التمتع بنعمة الرب وسالمه الحقیقي هو المعرفة اإللهیة، لیست المعرفة  ]2 ["بمعرفة اهللا ویسوع ربنا"
الذهنیة بل العملیة أیًضا. 

Ò  1:1راجع تفسیر یع .
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 األصحاح األولبطرس الثانیه- 

 أن نهتم بالمعرفة االختباریة العملیة، وال نقف عند مجرد التأمل والفهم، وكما األب نسطورلهذا یطالبنا 
یقول: [یستحیل على النفس غیر النقیة، مهما بلغت أشواقها نحو القراءة، أن تحصل على معرفة روحیة. ألنه ال یقدر 

أحد أن یسكب دهًنا طیًبا أو عسًال جیًدا أو أي سائل قّیم في إناٍء قذٍر كریه الرائحة، ألن اإلناء الذي امتأل بروائح 
كریهة یفسد ما یوضح فیه أكثر مما یتأثر هو من الشيء الصالح، ألن ما هو نقي یفسد بسرعة أكثر من تأثیر النقي 

 .]Óعلیه
تحمل هذه المعرفة الحقیقیة لصاحبها حیاة أبدیة، إذ یقول الرب: "وهذه هي الحیاة األبدیة أن یعرفوك أنت 

). 3: 17اإلله الحقیقي وحدك ویسوع المسیح الذي أرسلته" (یو 
"كما أن قدرته اإللهیة قد وهبت لنا كل ما هو للحیاة والتقوى 

بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضیلة،  
اللذین بهما قد وهب لنا المواعید العظمى الثمینة، 

لكي تصیروا بها شركاء الطبیعة اإللهیة، 
 .]4-3[ "هاربین من الفساد الذي في العالم بالشهوة

 لقد كشف لنا الرسول:
أوالً : المدعّوین للملكوت 

" مقدًما لنا إیماًنا المخلصأعلن اهللا أعماق محبته لنا إذ دعا الجمیع دعوة عامة للمیراث األبدي، إذ هو "
ببّر إلهنا . هذا اإلیمان الثمین لیس لشعٍب أو جنٍس فضل فیه، بل قدمه ربنا؛ "]1[ثمیًنا مجانًیا بال محاباة أو تمییز 

" الذي دفع ثمًنا على الصلیب هذا مقداره! والمخلص یسوع المسیح
ثانًیا: الدعوة بالمجد والفضیلة 

عمومیة الدعوة ومجانیتها ال یعنیان إال حب اهللا. إذ هي دعوة للتزین بالمجد والفضیلة. وأي مجد؟ وأیة 
فضیلة؟ إننا مدعّوون لنتزین باهللا ونتسربل بفضائله، فهو مجدنا، وهو سالحنا. 

لسنا مدعّوین لفضائل خارجیة بل لالتحاد به، واالمتثال به، فیكون لنا حب الرب، وقداسته، وصبره واحتماله 
"لكي تصیروا شركاء الطبیعة اإللهیة هاربین من الفساد الذي في وطول أناته ووداعته وبساطته. لهذا یقول الرسول: 

العالم بالشهوة". 
فإذ نحن في العالم كیف نسلم من الفساد؟ باالتحاد بالرب القدوس واإلقتداء به؛ نتمثل به فال یلمسنا فساد 

 العالم الذي بالشهوة.
إنها دعوة ثمینة أن تنعكس علینا إشعاعات الصفات اإللهیة من حب وقداسة ووداعة... على القلب لنكون 

)! 23: 6؛ مت 2: 3 یو 1مثله (
 ثالثًا: إمكانیات الدعوة

ما فائدة الدعوة الثمینة التي دفع فیها ثمًنا هذا قدره، وُقدمت لننال مجًدا سماوًیا وفضائل روحیة بغیر إمكانیة 
". وكأن الرسول یقول لنا ما كما أن قدرته اإللهیة قد َوهبت لنا كل ما هو للحیاة والتقوىللتنفیذ؟ لهذا یقول الرسول:"

 هو عذرنا بعد إن كان اللَّه قد قدم لنا بقدرته اإللهیة كل ما هو للحیاة والتقوى، إذ قدم لنا:

Ó  14:14مناظرات یوحنا كاسیان، مناظرة .
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 األصحاح األولبطرس الثانیه- 

 به نولد روحانًیا، لنمتثل باللَّه القدوس. میالًدا جدیًدا سماوًیا،. 1
:  األب هیبولیتسیقول 

[أتوسل إلیكم أن تصغوا إلّي جیًدا، فإنني أرغب في الرجوع بكم إلى ینبوع الحیاة لتروا الینبوع المتدفق 
بالشفاء. 

اآلب الخالد أرسل ابنه الكلمة الخالد إلى العالم، هذا الذي جاء إلى اإلنسان لكي یغسله بالماء والروح، 
فأعادنا ثانیة إلى عدم الفساد الذي للنفس والجسد، ونفخ فینا نسمة الحیاة، وأمدنا بسالٍح غیر فاسد. لذلك إذ یصیر 

اإلنسان خالًدا یصیر إلًها، وٕاذ یصیر بالماء والروح القدس إلًها خالل تجدیده في الجرن، یصیر بعد قیامته من 
). 17: 8األموات شریًكا في المیراث مع المسیح (رو 

لهذا فإنني أكرز بهذا الهدف: تعالوا یا جمیع أجناس األمم إلى الخلود الذي یهبه العماد. 
إنني أقدم لكم بشائر الحیاة الحسنة یا من تتخبطون في ظلمة الجهل! 

 تعالوا إلى الحریة یا من في العبودیة! إلى الملكوت یا من في الظلمة! تعالوا من الفساد إلى عدم الفساد!
یقول قائل: وكیف نأتي؟ كیف؟ بواسطة الماء والروح القدس. هذا هو الماء المرتبط بالروح، الذي به یرتوي 

الفردوس، والذي به تغتني األرض، وتنمو النباتات، وتتكاثر الحیوانات... وفي كلمة الذي به ُیولد اإلنسان ثانیة 
.] Ôویتمتع بالحیاة

 والعواطف والغرائز بسر المیرون. تكریًسا لألعضاء والحواس. 2
  مع التالمیذ بیدي الرب یسوع الطاهرتین، الذي یتقدم في سّر التوبة واالعتراف ویغسلهما.غسًال ألقدامنا. 3
  وهو فینا خالل التناول من األسرار المقدسة.. تثبیًتا فیه4

 . وهبنا تعلیًما روحًیا غیر غاش لنمونا، یرضعنا به الروح في الكنیسة.5

  بل وزمنیة أیًضا تعمل ألجل خالصنا الخ.كل ما نحتاج إلیه من ثمار وبركات روحیة. یقدم لنا الروح 6

. جهاد اإلنسان من أجل الملكوت 2

 ضرورة الجهاد لخالصنا
 قدم لنا ربنا: 

. إیماًنا ببر إلهنا، بدونه نعجز عن العبور إلى األبدیة. 1
 . دعوة للمجد والفضیلة.2
 . إمكانیات إلهیة للحیاة والتقوى.3

ولكن هل یمكن لإلنسان أن یخلص منتفًعا بهذه التقدمات اإللهیة بغیر جهاد؟ إننا ال نقدر أن نخلص ما لم 
 نشترك في حمل الصلیب، لیس بذاتیتنا، ولكن بنعمة اللَّه المعینة والمساعدة والمرشدة.

ولهذا یا لعظم حبه الفائق أن یجعلنا ننحني مع سمعان القیرواني لنحمل معه صلیبه؟ لهذا یقول الرسول: "
، أي ألجل الدعوة لألبدیة ،أو ألجل خالصكم وأنتم باذلون. وماذا نبذل؟ كل ]5[" عینه وأنتم باذلون كل اجتهاد

اجتهادٍ . فكما بذل اآلب ابنه الوحید، هكذا نربط نحن ابننا (كل ما هو محبوب لدینا) ونذبحه للرب كما قدم إبراهیم 

6 Hippolytus Discourse on the Holy Theophany 8. 
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 األصحاح األولبطرس الثانیه- 

اسحق. 

 طریق الجهاد
قدموا في إیمانكم فضیلة، وفي الفضیلة معرفة.  "

وفي المعرفة تعفًفا، وفي التعفف صبًرا،  
وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخویة،  

.  ]7-6[ "وفي المودة األخویة محبة
" بل بعد إیمانكم فضیلةیربط الرسول الفضائل بعضها البعض دون تقدیم الواحدة عن األخرى، فال یقول "

". وكما یؤكد آباء الكنیسة أن الفضائل كما الرذائل هي سلسلة مترابطة وانعكاسات على بعضها في إیمانكم فضیلة"
 البعض بطریقة ال تنفصل.

. Õ: یطالبنا الرسول أن نقدم في اإلیمان أعماًال حتى ال یكون میًتا. فضیلة1
: من یسیر في الفضیلة بغیر معرفة، یكون كمن یسیر بال هدف، ومن یّدعي المعرفة بغیر . معرفة2

 .Öالسلوك في الفضیلة یكون ثرثاًرا متكبًرا

 من له معرفة عملیة تعرف نفسه الخطیة، بل وكل ما هو زمني مشتاًقا إلى األبدیات، وكما یستند . تعفف:3
 التعفف أي ضبط النفس على المعرفة، یسند هو أیًضا المعرفة.

 یبعث في النفس قدرة على االحتمال ت ضبط النفس أو التعفف النابع عن محبة السماویا. صبر:4
والصبر، فیترك اإلنسان كل شيء برضا. هذا الصبر أو االحتمال أیًضا یسند التعفف، ألن بدونه ال یقدر اإلنسان أن 

 یكون ضابًطا لنفسه.

 یهب للنفس تقوى، أي یبعث فیها الورع والمخافة اإللهیة، وهذه ت االحتمال من أجل السماویا. تقوى:5
 التقوى تعین اإلنسان، فیحتمل صابًرا.

 من یخاف اهللا ویّتقیه یعامل إخوته بلطٍف وحناٍن، وهذه المودة األخویة أیًضا تمأل القلب . المودة األخویة:6
 ورًعا وتقوى.
 أما من یحب فقد اقتنى كل الفضائل، وال تقوم فضیلة ما بغیر محبة. هذا وقدر ما یتسع القلب . المحبة:7

 للمودة األخویة یحب اهللا، وقدر ما یحب اهللا یتسع لمودة الناس.

: [تصور دائرة تخرج من مركزها أشعة أو خطوط. فبقدر ما تبتعد الخطوط عن القدیس دوروثیؤسیقول 
المركز تفترق عن بعضها البعض... وبالعكس كلما اقتربت من المركز تقاربت نحو بعضها البعض. افترض أن هذه 
الدائرة في العالم ومركز الدائرة هو اهللا. والخطوط من المركز إلى المحیط أو من المحیط إلى المركز هي طریق حیاة 
البشر، فإننا نجد نفس األمر، فبقدر ما یتحرك القدیسون في داخل الدائرة تجاه المركز راغبین في االقتراب من اهللا، 

.] ×یقترب كل منهما لآلخر
أهمیة الجهاد وخطورة التخلي عنه 

Õ  25-14: 2راجع تفسیر یع .
Ö  14راجع مقال "المعرفة الروحیة " لألب نسطور- مناظرات كاسیان .
. 176الفیلوكالیا، ص  ×
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 األصحاح األولبطرس الثانیه- 

 "ألن هذه إذا كانت فیكم وكثرت، تصّیركم ال متكاسلین، وال غیر مثمرین، لمعرفة ربنا یسوع المسیح. "1
]8[. 

متى كان فینا الجهاد في الفضائل السابق ذكرها، ونمونا فیها، تّصیرنا في حیاة حّیة نشیطة مملوءة ثماًرا. 
هذه الثمار وسیلة للتعرف على ربنا یسوع معرفة حقیقیة. من أجل هذا تطلب الكنیسة من اإلشبین أن یزرع في الطفل 

المعّمد هذه الفضائل على األرض الجیدة الخارجة من المعمودیة والمروّیة بالماء حي والروح القدس. 
. ]9[ "ألن الذي لیس عنده هذه هو أعمى، قصیر البصر، قد نسى تطهیر خطایاه السالفة. "2

وأما من كان خالًیا منها فهو أعمى بال بصیرة روحیة، فقد إدراكه لقیمة التطهیر السالف الذي ناله في 
المعمودیة، وهو قصیر البصر ال تتعدى عیناه األرضیات، مضروب بالنسیان من جهة أعمال اللَّه معه. 

لذلك باألكثر اجتهدوا أیها اإلخوة أن تجعلوا دعوتكم واختیاركم ثابتین، ألنكم إذا فعلتم ذلك لن تزّلوا . "3
 .]10[ "أبًدا

إن الجهاد هام لجعل الدعوة واالختیار ثابتین، فبدونه یزل اإلنسان ویتعثر كاألعمى، ویخسر دعوته 
 ...ÏÎواختیاره

ألنه هكذا یقدم لكم بسعة دخول إلى ولكن خشي الرسول لئال ییأس أحد من خالصه، لهذا أكمل قائالً : "
ملكوت اهللا مفتوح متسع للمجاهدین ألننا إن صبرنا معه، . ]11 [ملكوت ربنا ومخلصنا یسوع المسیح األبدي"

). أبوابه مفتوحة على مصراعیه، ألن اهللا سخي وكریم. 12: 2فسنملك معه أیًضا (تي 

. تأكید الملكوت األبدي 3 

أوالً : أنه ال یحتاج إلى تذكیر 
موضوع الملكوت لیس أمًرا جدیًدا بل یكتب إلیهم عنه لمجرد التذكرة.  

لذلك ال أهمل أن أذكركم دائًما بهذه األمور، "
وٕان كنتم عالمین ومثبتین في الحق الحاضر.  

لكنني أحسبه حًقا مادمت في هذا المسكن أن أنهضكم بالتذكرة.  
عالًما أن خلع مسكني قریب، 

كما أعلن لي ربنا یسوع المسیح أیًضا.  
 .]15-12[ "فاجتهدوا أیًضا أن تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حین بهذه األمور

أن الوثنیین استشاطوا غیًظا فأرادوا قتله، ÏÏالقدیس أمبروسیوسأدرك الرسول اقتراب خلع مسكنه، كما روى 
فأوعز إلیه المؤمنون أن یهرب. قبل الرسول مشورتهم، وفیما هو خارج من باب مدینة روما رأى السید داخًال فسأله 

القدیس: إلي أین تذهب یا سیدي؟ فأجابه: إلي روما لكي أصلب ثانیة. فأدرك بطرس أن السید المسیح یرید 
 شهور إلى أن صلب منّكس الرأس، وقطعت رأس بولس 9استشهاده، فرجع للحال وأخبر المؤمنین بذلك، وُسجن 

الرسول بالسیف في نفس الیوم. 

ÏÎ راجع تفسیر رسالة یوحنا األولى .
ÏÏ  68عظة .
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 األصحاح األولبطرس الثانیه- 

إدراكه اقتراب یوم انتقاله جعله ال یهمل أن ُیذّكر أوالده بأبدیتهم بالرغم من علمهم بها. وهذا التذكر ال یمل 
منه المؤمن مهما تكرر، بل یتوق لسماعه كمن یسمعه ألول مرة. 

ونالحظ أن الرسول یطالب أوالده أن یتذكروا هذا بعد انتقاله. 
ثانًیا: التجلي یشهد لملكوته 

ألننا لم نتبع خرافات مصنعة، "
إذ عرفناكم بقوة ربنا یسوع المسیح ومجیئه،  

. ]16[ "بل قد كنا معاینین عظمته
لم تكن الكرازة بالملكوت من وحي خیال الرسل، بل عرفوا وعاینوا عظمة الرب وقوته خالل أعماله وفي 

تجّلیه، وقد عاین بطرس مع یعقوب ویوحنا التجلي الذي قال عنه الرب: "إن من القیام ههنا قوًما ال یذوقون الموت 
"ورأینا  ). وقد شهد أیًضا یوحنا بما عاینه في التجلي قائالً :28: 16حتى یروا ابن اإلنسان آتًیا في ملكوته" (مت 

). 14: 1مجده مجًدا كما لوحید من اآلب مملوء نعمة وحًقا" (یو
ثالثًا: وماذا أدرك في التجلي؟ 

ألنه أخذ من اهللا اآلب كرامة ومجًدا، "
إذ أقبل علیه صوت كهذا من المجد األسنى،  

هذا هو ابني الحبیب الذي به سررت.  
ونحن سمعنا هذا الصوت مقبًال من السماء  

 .]18-17[ "إذ كنا معه في الجبل المقدس
. انكشفت كرامته ومجده اللذان أخذهما من اآلب، فإذ أخلى ذاته بإرادته، صار عبًدا لیعود فیتقبل الكرامة 1

والمجد اللذین له من یدّي اآلب في طاعة كاملة. هذا القبول لیس من أجل نفسه، لكنه قبول البشریة كلها في 
شخصه، لكي نكون شركاء معه في كرامته ومجده. 

" وعلى شاهدین أو نحن سمعناه. اآلب یشهد له أنه ابنه الحبیب الذي به ُسر، ولم یكن ذلك وهًما بل "2
 ثالثة تقوم الشهادة.

 "، ألن مجد الرب وكرامته لیسا أرضیین بل سماویین.من السماء. هذا الصوت "3

 ".إذ كنا معه في الجبل المقدس. تجّلي الرب جعله الجبل مقدًسا "4

رابًعا: األنبیاء یشهدون له 
"وعندنا الكلمة النبویة وهي أثبت، 

التي تفعلون حسًنا إن انتبهتم إلیها  
كما إلى سراج منیر في موضع مظلم، 

. ]19 [إلى أن یتفجر النهار، ویطلع كوكب الصبح في قلوبكم"
) وهي 21-20: 3، أع 12-10: 1 بط 1یهتم الرسول بطرس كخادم للختان بشهادة نبوات العهد القدیم (

 أثبت. إنها شهادة أنبیاء من أزمنة مختلفة تدور حول تجسد الرب وآالمه وصلبه وقیامته وأمجاده ومجیئه الثاني.
"التي تفعلون حسًنا إن انتبهتم إلیها كما إلى یمدحهم الرسول من أجل اهتمامهم بدراستها وفحصها بتدقیق 
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 األصحاح األولبطرس الثانیه- 

 ویظهر نهاره مضیًئا ظلمة القلب. – الرب یسوع – یبدد الظلمة، ویشرق في القلب كوكب الصبح سراج منیر"،
عالمین هذا أوًال، "

أن كل نبوة الكتاب لیست من تفسیر خاص. 
ألنه لم تأت نبوة قط بمشیئة إنسان،  

بل تكلم أناس اللَّه القدیسون،  
 .]21-20 [مسوقین من الروح القدس"

سّجل األنبیاء نبواتهم ال عن اجتهاد بشري، أي لیس عن تفسیر خاص، بل بوحي من الروح القدس. إنهم 
أشبه بالقیثارة في یدي الروح تحركها لتعطي لحًنا عذًبا عن محبة اللَّه المعلنة في تجسد الرب وموته وقیامته ومجیئه 

الثاني لنرث معه. 
"، ألنهم قیثارته، مسوقین كالسفینة التي یوجهها رّبان ماهر. أناس اللَّهوقد دعاهم الرسول "

"أیها الرجال اإلخوة كان ینبغي أن یتم هذا المكتوب الذي سبق الروح هذا ما نطق به الرسول أیًضا قائالً : 
). 15: 1 (أع القدس فقاله بفم داود"

:  األب هیبولیتسویقول 
[یقال عن األنبیاء الطوباویین أنهم عیوننا، إذ سبق فرأوا خالل اإلیمان أسرار الكلمة، وصاروا خداًما لتلك 

األمور الخاصة باألجیال المتعاقبة، فال یتحدثون فقط عن األمور الماضیة، بل ویعلنون الحاضر والمستقبل... 
ألن هؤالء انتعشوا بالروح القدس، وتكّرموا كثیًرا بالكلمة ذاته، وهكذا كانوا كآالت موسیقى، وكانت لهم الكلمة 

 یعملون مًعا في انسجام، وٕاذ كان الكلمة (المسیح) یحثهم یعلنون إرادة اللَّه، ألنهم لم یكونوا plectrumدائًما مثل آلة 
 .]ÏÐیتكلمون من ذواتهم، وال حسب أهوائهم

12 Hippolytus: Treatise on Christ and antichrist 2. 
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األصحاح الثاني بطرس الثانیه-

األصحاح الثاني 

 ظهور المعلمین الكذبة
 .2-1. ظهور المبتدعین وخطورتهم 1
 .9-3. دینونتهم أكیدة   2
 .22-10 . صفاتهم  3

. ظهور المبتدعین وخطورتهم 1
، "ولكن كان أیًضا في الشعب أنبیاء كذبة
كما سیكون فیكم أیًضا معلمون كذبة، 

الذین یدّسون بدع هالك، 
وٕاذ هم ینكرون الرب الذي اشتراهم،  

یجلبون هالًكا سریًعا،  
وسیتبع كثیرون تهلكاتهم،  

. ]2-1 [الذین بسببهم ُیجدف على طریق الحق"
ال یكف إبلیس عن أن یخدع بكل طریقة، مشّوًها الحق، بإظهار ما هو على مثله، فكما یعمل الروح القدس 

؛ تث 25: 23؛ 14: 14في األنبیاء الحقیقیین شاهدین للرب، هكذا ظهر أیًضا أنبیاء كذبة یعمل فیهم إبلیس (إر 
؛ 15: 7)، وكما یوجد رعاة حقیقیون، هكذا یوجد معلمون كذبة أیًضا. قد حذرنا ربنا یسوع منهم (مت 1-5: 13

)، كما حذر الرسول أساقفة أفسس قائالً : "ومنكم أنتم سیقوم رجال یتكلمون بأموٍر ملتویٍة لیجتذبوا التالمیذ 24:24
). 30: 20وراءهم" (أع 

: [یلزمنا أال ندهش من وجود الهرطقات، ألنه قد سبق الرب فأنبأنا بقیامها، إذ تفسد العالمة ترتلیانیقول 
.] ÏÑ)19: 11 كو 1إیمان البعض، لكنها تقدم تجربة إیمان فتهب فرصة للتذكیة (

 فالهرطقات لها مضارها كما لها منافعها. أما مضارها فكما یقول الرسول:  
. ÏÒینكرون الرب الذي اشتراهم، مستهینین بالدم الثمین المدفوع ألجل إیماننا المستقیم. 1
 . ال یهلكون وحدهم، بل یحدرون معهم آخرین للهالك، والهدم أسرع من البناء.2

 فبالرغم من ادعاءاتهم أنهم متمسكون باإلنجیل  "بسببهم یجدف على طریق الحق".. یسیئون إلى اهللا، إذ3
 إال أن انحراف إیمانهم وسیرتهم یسببان تجدیًفا على اسم الرب.

 : القدیس أغسطینوسأما منافع الهرطقات فكما یقول 

[أما عن الهراطقة فهم ال یفعلون أكثر من أن یجذبوننا نحو معرفة األسرار، ذلك إن كنا نحیا في تقوى، 
 ونؤمن بالمسیح. وال نشتهي الطیران من العش قبل األوان.

13 Tertullian: The Prescription against Heretics, 1. 
ÏÒ  9: 5، رؤ 37، 20: 6كو 1، 28: 20راجع أع .

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني بطرس الثانیه-

انظروا أیها اإلخوة فائدة الهراطقة، فإن اهللا بحسب تدبیره یستخدم حتى األشرار للخیر... فإذ یبتدع الهراطقة 
رع رؤوس الرضع على قتضطرب النفوس الصغیرة، وٕاذ تضطرب تبحث في الكتاب المقدس... وبحثهم هذا بمثابة 

.] ÏÓصدر أّمهاتهم لكي ینالوا اللبن الكافي

. دینونتهم أكیدة 2
"وهم في الطمع یتجرون بكم بأقوال مصّنعة، 

الذین دینونتهم منذ القدیم ال تتوانى، 
 ]3[" وهالكهم ال ینعس

إذ یتاجرون بالنفوس مستهینین بها وبالدم الكریم المسفوك ألجلها، مستخدمین في ذلك أقواًال مصّنعة، أي 
). لهذا فإن دینونتهم 18: 16 (رو "بالكالم الطیب واألقوال الحسنة یخدعون قلوب السلماء"أحادیث لینة خادعة، إذ 

منذ القدیم قائمة تنتظرهم، وهالكهم ال یغفل عنهم مهما شعروا بطمأنینة كاذبة.  
ودلیل إدانتهم: 

أوالً : إدانة المالئكة الساقطین 
"ألنه إن كان اهللا لم یشفق على مالئكة أخطأوا، 

بل في سالسل الظالم طرحهم في جهنم، 
]. 4وسّلمهم محروسین للقضاء" [

" في صیغة الماضي تعني تأكید ما سیكون في المستقبل. طرحهم أن قولهم "ÏÔونالحظ
 هذا النص في إثبات أن المالئكة األشرار لم یخلقوا هكذا، بل بسقوطهم في ÏÕالقدیس أغسطینوساستخدم 

الخطأ صاروا أشراًرا. 
ثانًیا: هالك العالم القدیم 

"ولم یشفق على العالم القدیم،  
بل إنما حفظ نوًحا ثامًنا كارًزا للبّر،  

. ]5[ إذ جلب طوفاًنا على عالم الفّجار"
هذه الجملة متصلة بالجملة الشرطیة السابقة، أي إن كان اهللا لم یشفق على العالم القدیم في أیام نوح الذي 

كرز للبّر ولم یسمعوا له، فجلب علیهم طوفاًنا بسبب فجورهم، فهل ال یدین اهللا المبتدعین؟ 
"، أي بالرغم من أنه الشخص الثامن من الُفلك. لعله دخل بعد أوالده ونسائهم وزوجته حفظ نوًحا ثامًناوقد "

لیطمئن علیهم، فإن قلة عددهم لم تمنع اهتمام اهللا بهم وحفظهم. كما أن كثرة األشرار ال یمنع إدانتهم. 
ثالثًا: حرق سدوم وعمورة 

"وٕاذ رمَّد مدینتّي سدوم وعمورة حكم علیهما باالنقالب، 
]. 6واضًعا عبرة للمعتّدین أن یفجروا "[

ÏÓ  1عظات علي فصول منتخبة من العهد الجدید .
ÏÔ  6راجع تفسیر یهوذا .

17 Nature of good against Manichians. 
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األصحاح الثاني بطرس الثانیه-

لقد صار إحالة مدینتي سدوم وعمورة إلى رماد عبرة للتاریخ البشري كله، ألنه إذ ارتفع شّرهم وامتأل كأس 
 ÏÖآثامهم أهلكهما اهللا، هكذا كل من یتمادى في الشر دون أن یتوب!

" كمن ُیحكم علیه باإلعدام، ألن أجرة الخطیة الموت. وحتى في هالكهما الذي حكم علیهما باالنقالبلقد "
هو ثمرة فجورهما یخرج اهللا من اآلكل أكًال، محّوًال شرهما لخیر اآلخرین، إذ یعتبرون بهما فیتوبون. هذا وقد كشف اهللا 

مدى اهتمامه بأوالده. ففي حرق المدینتین لم ینَس اهللا لوًطا وابنتیه بالرغم من قلة عددهم بالنسبة لألشرار. 
"وأنقذ لوًطا البار مغلوًبا من سیرة األردیاء في الدعارة،  

إذ كان البار بالنظر والسمع  
وهو ساكن بینهم، 

 ].8-7یعذب یوًما فیوًما نفسه البارة بأفعالهم األثیمة" [
لقد ألقى لوط نفسه بنفسه وسط األردیاء، إذ اختار األرض الخصبة تارًكا لعمه "إبراهیم" األرض الجرداء، 
لهذا استحق أن یخرج فارغ الیدین. لكن لوط لم یندمج مع األشرار في دعارتهم، غیر أن نفسه كانت تتعذب یوًما 

فیوًما مما یراه ویسمعه من أفعالهم األثیمة! 
سیرة  مغلوًبا من) لعدم تدنسه بالفساد الذي حوله، إذ كانت نفسه مرة "16: 19لقد أنقذ الرب لوًطا (تك

"، ألنها سیرة ثقیلة على نفس المؤمن. األردیاء في الدعارة
"یعلم الرب أن ینقذ األتقیاء من التجربة،  

]. 9ویحفظ اآلثمة إلى یوم الدین معاقبین" [
هذه هي النتیجة التي یرید أن یعلنها الوحي: 

. في وسط التجربة یمیز اهللا بین األتقیاء والمحفوظین للعقاب. 1
. اهللا في تركه األتقیاء بین األشرار ال یعني أنه قد نسیهم، بل یعرف كیف ینقذهم، وذلك كمثل الزارع الذي 2

 یترك الزوان ینمو مع الحنطة إلى یوم الحصاد فیفرزهما.

 ."یحفظ اآلثمة إلى یوم الدین معاقبین". ال یتعجل اهللا على عقاب الفجار، بل 3

. صفاتهم 3
لخص الرسول صفات هؤالء المعلمین الكذبة باآلتي: 

. مخادعون. 5. سالكون حسب الجسد.  1
. محبون لألجرة. 6. یستهینون بالسیادة.  2
. عقماء. 7. جاهلون كالحیوانات.  3
. یشّوهون مفهوم الحّریة. 8. محبون للذة.   4

. ×Ïوقد سبق لنا شرح بعض هذه الصفات في تفسیر رسالة یهوذا
. سالكون حسب الجسد. 1

ÏÖ  7راجع تفسیر یهوذا .
Ï×  ،11-8، ص 1974راجع تفسیر یهوذا .
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األصحاح الثاني بطرس الثانیه-

"والسیما الذین یذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة" 
 بین: ÐÎ في مقاله عن ضبط النفسالقدیس أغسطینوسوقد مّیز 

: وهو من عمل اهللا كلي الصالح، لذلك فهو صالح. الجسد بغرائزهأ. 
 : وهي من عمل اهللا كلي الصالح، لذلك فهي صالحة.الروح بطاقاتها ب.

 : وهي دخیلة على اإلنسان نتیجة انحراف توجیه غرائز اإلنسان وطاقاته.شهوات الجسدج. 

: وهي اشتیاقات الروح لتنطلق إلى حضن الخالق، وهذه تضاد شهوات الجسد التي هي شهوات الروحد. 
كالمرض دخیلة على اإلنسان. 

" یعني أن اإلنسان یسلك حسب هواه أو ذاته أو رغباته األرضیة البشریة ولیس یذهبون وراء الجسدفالقول "
: القدیس أغسطینوسحسب شهوات الروح، أي لیس حسب إرادة اهللا السماویة. وكما یقول 

[هذا كشفه الرسول نفسه بصورة أوضح في موضع آخر، إذ یقول "ألستم جسدیین وتسلكون بحسب البشر؟" 
، ألنه بالحق لو كان "حسب البشر"). فعندما دعاهم جسدیین لم یقل: "وتسلكون حسب الجسد"، بل قال 3: 3 كو 1(

حسب البشر" یستحق المدیح، لما قال لهم موبًخا "وتسلكون حسب "من یسلك "حسب الجسد" یستحق اللوم ومن یسلك 
البشر"؟ 

انصت یا إنسان. ال تسلك حسب البشر، بل حسب الذي خلقك. 
ال تهرب من ذاك الذي أوجدك. ال تفلت منه حتى باتكالك على ذاتك (ولیس فقط على غیرك) ألن ذاك 

)... لهذا ال تسلك یا إنسان 5: 3كو2 ("لیس أننا ُكفاة من أنفسنا بل كفایتنا من اهللا "الذي لم یسلك حسب البشر، قال
حسب ذاتك وٕاال هلكت. 

)، ال تسلك حسب ذاتك، 13: 8 (رو "ألن إن عشتم حسب الجسد فستموتون "عندما تسمع یا إنسان القول:
). 44: 8 ذاته لم یثبت في الحق (رو ألن الشیطان لیس له جسد، ومع ذلك إذ أراد أن یعیش حسب

إذن هؤالء المعلمون یذهبون وراء الجسد، أي وراء نزواتهم الخاصة في شهوة النجاسة... وأیة نجاسة أبشع 
] ÐÏ) ینقاد بأعمال جسده؟14: 8من أن یقبل اإلنسان إرادته عوض إرادة اهللا وعوض االنقیاد بروح اهللا كابن له (رو 

. یستهینون بالسیادة 2
"ویستهینون بالسیادة، 

جسورون، معجبون بأنفسهم، 
]. 10ال یرتعبون أن یفتروا على ذوي األمجاد" [

، نرجو الرجوع إلیه.  8وقد سبق لنا شرح هذه العبارة في تفسیر رسالة یهوذا ع 
إنهم معتدون بذواتهم وبآرائهم، ال یقبلون الخضوع لما تسلمته الكنیسة جیًال بعد جیٍل، بل یرغبون في شرح 

الكتاب المقدس وتفسیرهم له حسبما تملیه علیهم أفكارهم الخاصة. 
وهم في هذا ال یقتدون بالمالئكة المتواضعین، الذین وهم أعظم منهم قوة وقدرة وفهًما وحكمة، ال یقدمون 

). 9حكم افتراء حتى ضد الشیاطین بل یتركون الرب ینتهرهم (راجع تفسیر رسالة یهوذا ع 

ÐÎ  سم العفةاترجم في كتیب تحت .
ÐÏ  ،34-32، ص 1976للمؤلف: العفة ألغسطینوس .
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األصحاح الثاني بطرس الثانیه-

. جاهلون كالحیوانات 3
"أما هؤالء فكحیوانات غیر ناطقة طبیعیة،  

مولودة للصید والهالك، 
یفترون على ما یجهلون، 
 ]12فسیهلكون في فسادهم" [

القدیس أنطونیوس  یكونون بال فهم كالحیوانات غیر الناطقة، وكما یقول ،إذ یرفضون الحق ویقاومونه
]، ÐÐ: [هذه النفوس تهلك كالحیوانات العجم. ألن عقولهم تسحبها الشهوات، كما تسحب الخیول الجامحة راكبیهاالكبیر

بل صاروا أدنى منها. 
: [لیعین القدیس أنطونیوسأ. إن الحیوانات غیر ناطقة بالطبیعة، لكن اإلنسان وهب عقًال كما یقول 

]، فانحرافهم عما ُخلقوا ألجلها یجعلهم أدنى من الحیوانات. ÐÑاإلنسان في عالقته مع اهللا
القدیس أنبا "، أما اإلنسان فمخلوق لیحیا إلى األبد، وكما یقول للصید والهالكب. إن الحیوانات مخلوقة "

: [اإلنسان العاقل عندما یفحص نفسه یرى ما یجب علیه أن یفعله، وما هو نافع له، وما هو قریب لنفسه، أنطونیوس
ویقودها إلى الخالص، كما یرى ما هو غریب عن النفس ویقودها إلى الهالك، وبهذا یتجنب ما یؤذي النفس باعتباره 

 .]ÐÒشیًئا غریًبا عنها

ج. إن المبتدعین لیس فقط یجهلون األمور، لكنهم في تجاسر یفترون، مقاومین الحق مع أنه كان یجدر بهم 
 على األقل أن یصمتوا بسبب جهلهم.

 " أي َأسلموا أنفسهم بأنفسهم للهالك.سیهلكون في فسادهمد. إن سبب هالكهم لیس خارًجا عنهم، بل "

. محبون للذة 4
"آخذین أجرة اإلثم الذین یحسبون تنعم یوم لذة.  

أدناس وعیوب،  
].  13یتنعمون في غرورهم صانعین والئم معكم" [

نجدهم في العالم كأنهم ناجحون ومزدهرون، إذ یتنعمون بلذة یوم قصیر، البد أن یعبر لیأتي یوم الدین. 
هذا هو مبدأهم كمبدأ األبیقوریین "لنأكل ونشرب ألننا غًدا نموت"، فیفرحون بلذة مؤقتة یحسبونها نصیبهم، 
متجاهلین السعادة األبدیة الدائمة. وهم في هذا یقتدون بعیسو الذي من أجل لذة أكلة عدس باع بكوریته، وعاد لیبكي 

بمرارة بال نفع. 
: 6(غل " یقول الرسول: "الذي یزرعه اإلنسان إّیاه یحصد، ألن من یزرع لجسده فمن الجسد یحصد فساًدا

). وٕاذ یتنعمون هنا في غرورهم، آخذین أجرة اإلثم، یتعّذبون هناك. 7-8
"، أي یحاولون نسب أنفسهم إلى ولیمة المسیح، صانعین والئم معناأما خطورة هؤالء المبتدعین أنهم "

ویدعون أنهم أعضاء في الكنیسة، وهم یحملون كل كراهیة وُبغضة ضدها. 

ÐÐ  ،41، ص 1993للمؤلف: الفیلوكالیا .
ÐÑ  ،48، ص 1993للمؤلف: الفیلوكالیا .
ÐÒ  ،21، ص 1993للمؤلف: الفیلوكالیا .
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األصحاح الثاني بطرس الثانیه-

. مخادعون 5
"لهم عیون مملوءة فسًقا، ال تكف عن الخطیة،  

خادعون النفوس غیر الثابتة.  
لهم قلب متدرب في الطمع،  

. ]4[ أوالد اللعنة"
من یستهین بحیاته فیعیش في إباحیة باستهتار تصیر عیناه مملوءة فسًقا، أي زنا. فیفقد المعلم الكاذب العین 

. هؤالء "ال تكف عن الخطیة"البسیطة التي تنیر الجسد كله، وتصیر عیناه مظلمتین ال تنظران إال ما هو شر ودنس 
المعّلمون المملوءة عیونهم فسًقا، وال یكّفون عن الخطیة، یخدعون النفوس غیر الثابتة خالل مظهرهم الخارجي المملوء 

غیرًة وحماًسا وطهارًة وعفةً . 
 أي یحمل قلبهم ما تمتلئ به عیونهم من فسق. قلب ال "لهم قلب متدرب في الطمع، أوالد اللعنة"،هؤالء 

یشبع وال یرتوي، في طمٍع دائٍم، ال من جهة المادة فحسب، بل وفي صنع الشر واقتناء الكرامة وحب الظهور، ولو 
". اللعنة أوالدعلى فیه هالك البسطاء، واالنحراف بهم عن إیمانهم البسیط! لهذا استحقوا أن یدعوا "

 ÐÓ. محبون لألجرة6
"قد تركوا الطریق المستقیم فضّلوا، 

تابعین طریق بلعام بن بصور، الذي أحب أجرة اإلثم.  
ولكنه حصل على توبیخ تعّدیه، 

]. 16-15إذ منع حماقة النبي حمار أعجم، ناطًقا بصوت إنسان" [
 أي كانوا یوًما ما سالكین فیه، لكنهم انحرفوا منخدعین بطریق بلعام محب أجرة "قد تركوا الطریق المستقیم"،

اإلثم من الخدمة، حتى انغلق ذهنه فلم یدرك. وقد استخدم اهللا الحمار األعجم لتوبیخ من فقد عقله. 
. عقماء 7

 "هؤالء هم آبار بال ماء، 

غیوم یسوقها النوء.  
]. 17الذین قد ُحفظ لهم قتام الظالم إلى األبد" [

لهم مظهر خارجي خادع. فإذ یرى الظمآن البئر یفرح بها، لكنه یحاول الشرب فال یجد ماءً . وكالفالح الذي 
"الذین قد ُحفظ یفرح بالغیوم، لكن سرعان ما تحملها لریاح دون أن تمطر. وستنكشف حقیقة هذا المظهر في األبدیة 

، أي یتركهم الرب هنا قلیًال، وال یعلموا أنهم محفوظون للظلمة األبدیة. لهم قتام الظالم إلى األبد"
"ألنهم إذ ینطقون بعظائم الُبطِل،  

یخدعون بشهوات الجسد في الدعارة 
]. 18من هرب قلیًال من الذین یسیرون في الضالل" [

أي أنهم یدعون في كبریاٍء واعتداٍد المعرفة الفائقة والحكمة، ویحسبون أن تعالیمهم ذات شأن، وهم في 

ÐÓ  ،11-10، ص1974راجع تفسیر یهوذا .
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األصحاح الثاني بطرس الثانیه-

الحقیقة مخدوعون بشهوات الجسد، أي بنزواتهم الخاصة. وٕاذ یجذبون الناس عن ضاللهم، یلقونهم مرة أخرى فیما هو 
أشر. إنهم یقدمون آماًال عظیمة ویفتحون الباب للخطاة، لكن في هذا كله یعتمدون على فلسفتهم الذاتیة، فیحرفونهم 

معهم في ضاللهم. 
. یشّوهون مفهوم الحریة 8

"واعدین إّیاهم بالحریة،  
هم أنفسهم عبید الفساد، 

] 19ألن ما أنغلب منه أحد، فهو ُمستعبد أیًضا" [
یكرزون بالحریة… وهذه الكرازة لها جاذبیتها الجمیلة ومظهرها البّراق، لكن لألسف هم أنفسهم مستعبدون 

: 8الحق الحق أقول لكم أن كل ما یعمل الخطیة هو عبد للخطیة" (یو "للخطیة ألنهم مغلوبون منها، وكما یقول الرب 
" التي من أجلها جاء الرب متجسًدا وتألم ومات وقبر وقام وصعد. الحریة). ولعلهم استخدموا هذه الكلمة العذبة "34

هذا كله لیصعدنا معه كأبناء أحرار ورثة الملكوت. استخدموها في مفهوم خاطئ مثل:  
یوحنا كاسیان  هذا األمر مع األبوین األب ثیوناس. التحرر من الناموس باستهتار، وقد عالج 1
 [الشخص الخاضع لألب ثیوناس األب یوحنا كاسیان عالًجا مستفیًضا یمكن الرجوع إلیه. وكما یقول وجرمانیوس

لشرائع الناموس، ولم یفوق مطالبها بعد، ال یقدر أن یصل إلى كمال اإلنجیل، حتى ولو كان یفخر، في تهاونه، أنه 
.] ÐÔمسیحي ومتحرر بنعمة الرب

 . التحرر من النظم والترتیبات التي وضعتها الكنیسة ألجل حیاة أوالدها.2

 . التحرر بمعنى الفوضى في العبادة یفعل ما یشاء بال إرشاد.3

"ألنه إذا كانوا بعدها هربوا من نجاسات العالم  
بمعرفة الرب والمخلص یسوع المسیح، 

 یرتبكون أیًضا فیها فینغلبون،  
]. 20فقد صارت لهم األواخر أشر من األوائل" [

إذ ینادون بربنا یسوع المسیح كمخلٍص یعودون فیرتكبون الخطیة مغلوبین منها، وبهذا یصیرون إلى حال 
)، إذ بعدما خرج الشیطان من إنساٍن ولم 26: 11أشر، وذلك كالمثال الذي ذكره الرب في إنجیل معلمنا لوقا البشیر (

 یجد له مكاًنا، عاد فوجد مسكنه األول مكنوًسا مزیًناأ فاستصحب معه سبعة شیاطین أشر منه.
وسر ما بلغ إلیه حالهم في المرة الثانیة هو... 

). 45: 12. أنه لم یعد لهم الجهل عذًرا (مت 1
 . من سقط وله معرفة ال یعود ینصت بعد إلى من یرشده أو یعظه.2

 . السقوط بمعرفة یدفع اإلنسان إلى الیأس.3

ألنه كان خیًرا لهم لو لم یعرفوا طریق البّر، "
 من أنهم بعد ما عرفوا یرتّدون عن الوصیة المقدسة المسلمة إلیهم. 

قد أصابهم ما في المثل الصادق: 

ÐÔ  825 (ص21راجع مناظرات كاسیان( .
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األصحاح الثاني بطرس الثانیه-

. ]22-21كلب قد عاد إلى قیئه، وخنزیرة مغتسلة إلى مراغة الحماة" [
). 11: 26 (أم "كما یعود الكلب إلى قیئه هكذا یعید حماقته"وقد اقتبس الرسول هذا المثل عن سفر األمثال 

والمراغة هو مكان التمرغ، والحمأة هي الطین األسود النتن الذي فیه تتمرغ الخنازیر. 
هكذا یعود هؤالء بعدما سمعوا وتحدثوا عن الحریة التي في المسیح إلى حیاة العبودیة مرة أخرى بسبب 

: [اإلنسان الصالح وٕان كان القدیس أغسطینوسشرهم، ویصیروا عبیًدا مهما ادعوا ألنفسهم أنهم سادة. وكما یقول 
.] ÐÕعبًدا فهو حر، أما الشریر فحتى إن كان ملك فهو عبد

 

27 City of God 4: 12: 3. 
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 األصحاح الثالثبطرس الثانیه-

األصحاح الثالث 

مجيء المسیح الثاني 
 .2-1 . الكتاب المقدس یركز حوله مجیئه1
 .10-3. المبتدعون ینكرون مجیئه  2
 .14-11. واجباتنا تجاه مجیئه  3
 .18-15. الختام    4

. الكتاب المقدس یركز حوله مجیئه 1
"هذه أكتبها اآلن إلیكم رسالة ثانیة أیها األحباء، 

فیهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي،  
لتذكروا األقوال التي قالها سابًقا األنبیاء القدیسون  

]. 2ووصیتنا نحن الرسل وصیة الرب والمخلص" [
الرسول في األصحاح األول عاد هنا لیخبرهم أن هذه الرسالة الثانیة أیًضا ال تأتي بجدید، بل  كما سبق وأكد

" الذي هو:  ÑÎیحثهم بخصوص "مجيء الرب الثاني
. سبق األنبیاء فأنبأوا عن مجیئه. 1
 ).40: 12؛ لو 37-35: 13؛ مر 29-26: 24. أوصى الرب به (مت 2

 ).4-2: 5 تس 1. أوصى به الرسل والتالمیذ (3

هذه هي غایة كلمة اهللا في العهدین أن ننتظر مجيء الرب ونلتقي به ومعه إلى األبد. 

. المبتدعون ینكرون مجیئه 2
"عالمین هذا أوًال أنه سیأتي في آخر األیام قوم مستهزئون، 

سالكین بحسب شهوات أنفسهم.  
قائلین أین هو موعد مجیئه، 

]. 4-3ألنه من حین رقد اآلباء كل شيء باق هكذا من بدء الخلیقة" [
لقد سبق فتأكدنا من قیام أناس مستهزئین تدفعهم شهواتهم الخاصة إلى إنكار الوحي اإللهي وٕانكار القیامة 

أن وراء كل إلحاد شهوة، وذلك لكي یهدئ اإلنسان ضمیره ویستبیح لنفسه القدیس أغسطینوس والدینونة. وكما یقول 
 أن یفعل هواه.

وهنا یقدم الرسول الردود التالیة مؤكًدا مجیئه الثاني: 
. الخلقة والطوفان 1

ÑÎ  یرى البعض أن حدیث الرسول هنا یعني أن األنبیاء والرسل والرب قد تنبأوا أوأوصوا بقیام أنبیاء كذبة ینكرون مجیئة الثاني... لكن األقرب
. إلى الفهم أن هؤالء تحدثوا عن مجیئة الثاني الذي ینكره األنبیاء الكذبة، أو نأخذ المعنیین مًعا
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 األصحاح الثالثبطرس الثانیه-

 كانت منذ القدیم، ت"ألن هذا یخفي علیهم بإرادتهم أن السماوا
واألرض قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن،  

حینئذ فاض علیه الماء فهلك،  
 واألرض الكائنة اآلن  توأما السماوا

فهي مخزونة بتلك الكلمة عینها، 
]. 7-5محفوظة للنار إلى یوم الدین وهالك الناس الفّجار" [

) عن قیامة األموات 13-1 بأن الرسول لم یذكر شیًئا في هذا الفصل (القدیس أغسطینوسوكما یقول 
. ÑÏمركًزا إثبات األدلة على دمار العالم

 وبنسمة فیه كل تفإذ یقولون أن كل شيء باق من بدء الخلیقة نسوا أنه "بكلمة الرب ُصنعت السماوا
)، وهذه صورة 11: 7جنودها". نسوا أن الخالق أیًضا سمح بالطوفان، فأهلك في القدیم من هم على األرض (تك 

مبسطة للهالك المنتظر الذي یحل بالفّجار. 
. عدم خضوع اهللا للزمن  2
ولكن ال یخفى علیكم هذا الشيء الواحد أیها األحباء، "

]. 8أن یوًما واحًدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كیوٍم واٍحد" [
یخضع اإلنسان للزمن لهذا یتعجل األمور، أما اهللا فال یخضع للزمن بل فوق حدوده، إذ كل األمور مكشوفة 

ألن ألف سنة "). ویقول المرتل 8: 20قدامه. فال عجب أن حسب الخلقة من آدم حتى یوم مجیئه بیوٍم واحد (مت 
). 4: 90في عینیك مثل یوم أمس" (مز 

 24 هذا النص في إثبات أن ستة أیام الخلیقة ال نعني الیوم العادي أي استخدم األب النكتانتیوسوقد 
. ÑÐساعة

. طول أناة اهللا  3
عدم مجيء الرب إلى یومنا هذا لیس تباطًؤا منه، لكن طول أناة علینا، لعلنا نرجع ونتوب، ألنه یرید خالص 

ال یتباطأ الرب عن وعده كما یحسب قوم التباطؤ، لكنه یتأنى علینا، وهو ال یشاء أن الجمیع. وكما یقول الرسول: "
 تیهلك أناس، بل أن یقبل الجمیع إلى التوبة. ولكنه سیأتي كلص في اللیل یوم الرب الذي فیه تزول السماوا

 ].10-9بضجیج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق األرض والمصنوعات التي فیها" [
فیوم الرب بالنسبة لألشرار یكون كلٍص یباغتهم في اللیل، في وسط ظلمتهم، أما بالنسبة لألبرار فیكون یوم 

عرٍس تزف فیه النفوس مع عریسها السماوي. 
وقد ُوجد هجوم عنیف ضد هذا القول كیف تنحل العناصر محترقة؟ ولكننا نشكر الرب ألننا في هذا العصر 

رأینا كیف تنحل الذرة وتحدث احتراًقا، بل وصار لدى بعض الدول إمكانیة إلبادة األرض محترقة بالقنابل الذریة. 
 المادیة أي الكواكب... ولیس السماء ت" هنا تعني السماوات أن "السماواالقدیس أغسطینوسویوضح 

بمعنى عرش اهللا األبدي. 

31 City of God 20: 16. 
32 Lanctantius (260-330) The Divine institutes 7: 14. 
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 األصحاح الثالثبطرس الثانیه-

. واجبات تجاه مجیئه 3
إن كان الكتاب كله یدور حول لقائنا مع الرب، ویوجه أنظارنا تجاه األبدیة فال یكفي أننا نرفض أقوال 

المبتدعین بل كما یقول الرسول: 
"فبما أن هذه كلها تنحل، 

أي أناس یجب أن تكونوا أنتم، 
. ]11في سیرة مقدسة وتقوى" [

 إننا راحلون فلنتهیأ بالسیرة المقدسة التي تلیق باألبدیة. فانحالل السماء واألرض لیس موضوع رعب لنا، بل 
موضوع رجاء. 

"منتظرین وطالبین سرعة مجيء الرب،  
]. 12 ملتهبة والعناصر محترقة تذوب" [تالذي به تنحل السماوا

). وهذا الرجاء یبعث 13: 2 (تي "الرجاء المبارك وظهور مجد اهللا العظیم ومخلصنا یسوع المسیح"لننتظر 
)، 8: 4تي 2 محبة لظهوره ( "لیأت ملكوتك"في الكنیسة شوًقا لحیاة القداسة، وشوًقا لمجيء الرب، طالبة كل یوم 

). 20: 22 (رؤ "تعال أیها الرب یسوع"مناجیة إّیاه على الدوام 
"ولكننا بحسب وعده،  

]. 13ننتظر سماوات جدیدة، وأرًضا جدیدة، یسكن فیها البر" [
تنتظر العروس منزل الزیجة لتلتقي بعریسها في اتحاد عجیب! تنتظر سماوات جدیدة، أي غیر مادیة بل 

)، لهذا ال تكف عن الجهاد من أجلها! 10: 11) التي هي موضوع رجاء الكل (عب 2: 21أورشلیم السماویة (رؤ 
"لذلك أیها األحباء إذ أنتم منتظرون هذه، 

]. 14اجتهدوا لتوجدوا عنده بال دنس وال عیب في سالم" [
هذا الرجاء، یدفع الكنیسة للمثابرة للتدرب على یدي الرب القدوس وبنعمته وبروحه یحضرها "لنفسه كنیسة 

). 27: 5مجیدة ال دنس فیها وال غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبال عیب" (أف 
وكما قال الرائي: "لنفرح ونتهلل ونعطه المجد، ألن عرس الخروف قد جاء وامرأته هّیأت نفسها. وُأعطَیت أن 

). وكما قال: "رأیت المدینة المقدسة أورشلیم 8-7: 19تلبس بز�ا نقًیا بهًیا، ألن البر هو تبّررات القدیسین" (رؤ 
). 2: 21الجدیدة، نازلة من السماء من عند اهللا، مهیأة كعروس مزینة لرجلها" (رؤ 

. الختام 4
"وأحسبوا أناة ربنا خالصنا كما كتب إلیكم أخونا الحبیب بولس أیًضا، 

بحسب الحكمة المعطاة له،  
كما في الرسائل كلها أیًضا متكلًما فیها عن هذه األمور، 

التي فیها أشیاء عسرة الفهم یحرفها غیر العلماء وغیر الثابتین كباقي الكتب أیًضا لهالك أنفسهم. 
فأنتم أیها األحباء، إذ قد سبقتم فعرفتم، 

احترسوا أن تنقادوا بضالل األردیاء، 
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 األصحاح الثالثبطرس الثانیه-

فتسقطوا من ثباتكم.  
ولكن انموا في النعمة،  

وفي معرفة ربنا ومخلصنا یسوع المسیح، 
. ]18-15له المجد اآلن وٕالى یوم الدهر. آمین" [

نهایة األمر وغایته أن ننتفع من طول أناة اهللا ألجل خالصنا بنمونا في النعمة وفي معرفة ربنا، أي كلما 
طال الزمن لننمو أكثر فأكثر وال نخمل. 

: 2هذه األمور سجلها الرسول بولس وهو یدعوه أخاه الحبیب مع أن الرسول بولس اضطر أن یوبخه (غل 
). لكن البعض حّرف أقوال الرسول بولس، إذ ظّنوا أن القیامة ستتم في أیامهم كأهل تسالونیكي، بل وفهم ذلك أهل 2

كورنثوس من رسالته األولى حتى أنهم كّفوا عن العمل منتظرین مجیئه، والبعض استهزءوا بقوله منادًیا ان ما قاله 
الرسول من جهة القیامة لم یتم، لذلك أرسل رسالته الثانیة. 
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