مدخل إلى رسالة صخر الثّانية
الرسالةُ تماما عن رسالة الحواري بطرس (صخر) األولى في
تَختلف هذه ّ
الرسالة فإنّها في الحقيقة
مضمونها وأسلوبها .فلئن بدت
أقرب إلى صيغة ّ
َ
أشبهُ بخطاب الوداع أو بآخر الوصايا التي يُرسلها الحواري إلى المؤمنين.
ويتحدّث صخر هنا عن موته الوشيك ،ويقدّم نصائح للمؤمنين محذّرا إيّاهم
النبوة .وربّما كان يتو ّجه بخطابه إلى
صة من
ِّ
خا ّ
المضلّلين ومن مدّعي ّ
المؤمنين في منطقة ما يُعرف بغرب تركيا اليوم ألنّه أشار إلى رسالته
األولى التي أرسلها إلى الجماعة نفسها.
الرسالةُ مناقشات في الكنيسة القديمة ،كما قام في عصرنا
وقد أثارت هذه ّ
الرسالة ،فأسلوبها في اللّغة اليونانية يختلف كثيرا
جد ٌل بين الباحثين في هذه ّ
عن األسلوب الذي ُكتبت به رسالة صخر األولى .وقد ش ّكك عدد كبير من
الرسالة .لكن
الباحثين في أن يكون بطرس الصخر هو الكاتب الحقيقي لهذه ّ
أوريجانوس ذ َك َر في وقت مب ّكر من القرن الثالث للميالد ّ
أن الحواري
الرسالتين ،واتّفقَ معه أكثر العلماء في زمنه .وربّما يعود
صخرا هو كاتب ّ
الرسالتين إلى ّ
أن الحواري صخرا قد استعمل ناسخين
االختالف في أسلوب ّ
الحرية التي منحها إيّاهما .ويبدو ّ
أن
الرسالتان بسبب
ّ
مختلفين ،لذلك تباينت ّ
ع ِّ ّد َل تبَعا ً لرسالة يهوذا ونصوص
محتوى رسالة صخر الثانية قد أ ُ ِّخ َذ و ُ
ساعة .وفي ك ّل الحاالتّ ،
الرسالة تتض ّمن
أخرى تعالج فكرة قيام ال ّ
فإن هذه ّ
َّ
حق الهداية من هللا وتش ّجع المؤمنين على الثّبات في إيمانهم .وتبعا لهذا
الرسالة عالميّا
السبب ،وبعد مناقشات المؤمنين األوائل ،ت ّم قبول هذه ّ
واعتُبرت وحيا حقيقيّا.
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واري صخر الثّانية
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بسم هللا تبارك وتعالى

واري صخر الثّانية
رسالة ال َح
ّ
إلى أحباب هللا
1
األول
الفصل ّ
تحيّة
1
خادم َموالي عيسـىى ال َمسـيحِّ و َحواريّـ ِّه ،إلـى إخوتِّنـا
خر،
طر
ب
ن
م
ُ
ِّ
س ال َّ
ُ
ِّ
ص ِّ
َ
ـريم،
ـان ال َكـ ِّ
ال ُمــؤمنينَ  .لقــد َوفَــى هللاُ ِّب َعه ـ ِّد ِّه فاهتَ ـ َديتُم ِّمثلَمـ2ـا اهتَ ـ َدينا إلــى ا يمـ ِّ
عطك ُم هللاُ َمزيـدًا ِّمـن الفَضـ ِّل
بفَض ِّل إل ِّهنا تَعالى و ُمنَ ّجينا عيسـىى ال َمسـيحِّ .لـيُ ِّ
س ِّيّدِّنا عيسى (سال ُمهُ علينا).
وال َّ
س ِّ
عرف ِّة َ
عرفتِّ ِّه تَعالى و َم ِّ
نور َم ِّ
المِّ ،ب ِّ
دعوة هللا واختياره
3
ي القَـ ُ
لقــد َو َهـ َ
ـب لنــا هللاُ ال َعل ـ ر
ـدير ُك ـ َّل مــا نَحتــا ُ إلي ـ ِّه لنَعــي َ َحيــاةَ 4الفَ ـالَ ِّ
العـارفينَ بِّـ ِّه تَعـالى .وهكـذا
والتَّقوى ،وقد َدعانا بِّ َجال ِّل ِّه وفَضـ ِّل ِّه لنَكـونَ ِّمـن
ِّ
الوعـو ِّد وأع َ
ت هللاِّ،
صـفا ِّ
َ ِّمهـا ،إذ بإيمـا ِّن ُكم تأ ُخـذونَ قَ َب ً
سـا ِّمـن ِّ
َوفى لنا بأث َم ِّن ُ
س ِّيّدِّنا عيسى (سال ُمهُ علينا).
وتَتَخَلّصونَ ِّمن فَسا ِّد الدرنيا وأهوائِّها بفَض ِّل َ
5
عرفـــةَ  6وتَتَ َحلَّـــوا
فابــذُلوا ُكـــ َّل ُجهـــو ِّد ُكمِّ ،لتُضـــيفوا يمـــانِّ ُكم الفَضـــيلةَ وال َم ِّ
ـبر والتَّقــوى  7واأل ُ ُخـ ّـوةِّ وال َم َحبّ ـ ِّة 8 .فــإذا َح ِّرص ـتُم علــى ه ـ ِّذ ِّه
بال َعفـ ِّ
ـاف وال َّ
صـ ِّ
س ـ ِّيّ َدنا عيســى ال َمســي َح،
عرفونَ َحقــا َ
الفَضــائ ِّل ،و َ
ســعيتُم إلــى َمزيــد ِّمنهــا ،فس ـتَ ِّ
3

صـا ِّلحات 9 )١(.أ ّمـا
ثيـرا ِّمـن ال ّ
وتَكونونَ ِّمـن ال ُمجتَ ِّهـدينَ الّـذينَ تَجنـي أيـديهم َك ً
بصـرونَ بـل يَع َمهـونَ فـي َجه ِّل ِّهـم
عسونَ عن ه ِّذ ِّه الفَضائ ِّل ،ف ُهم ال يُ ِّ
الّذينَ يَتَقا َ
ويَغفَلونَ عن الت َّ َ
ط ره ِّر ِّم ّما تَقَد ََّم ِّمن ذُنوبِّ ِّهم.
10
ــر ِّمــن صــا ِّلحِّ مــا تَع َملــونَ  ،أنّ ُكــم حقــا
فاجتَ ِّهــدوا يــا إخــوتيَ ،حتّــى َيَ َه َ
َيـر،
استَ َجبتُم ل َدعوةِّ هللاِّ وأنّ ُكم ِّمن الّذينَ
اختـار ُهم .فـإن اجتَ َهـدتُم فـي َ
َ
سـبي ِّل الخ ِّ
11
ـاب وا ِّس ـعًا ِّلل ـدرخو ِّل إلــى
فلــن تَكونــوا أبَ ـدًا ِّمــن ال ّ
ضــالينَ  ،بــل يُفــت ُح ل ُكــم البـ ُ
س ِّيّدِّنا و ُمنَ ّجينا عيسى ال َمسيحِّ.
ال َمملَك ِّة ال َموعودةِّ الخا ِّلدةَِّ ،مملَك ِّة َ
األولين
تصديق نبوءات ّ
12
ُ
ُ
ّ
ُ
غم أنّ ُكم تَعلَمونَها ،علـى ال َح ِّّ
ـق الّـذي
ر
ا،
م
دائ
مور
األ
ه
ذ
به
م
ك
ر
ك
ذ
سأ
ك
ل
لذ
ِّ
ِّ
َ
ِّ
ِّ
ُ
ً
َ
ِّ
َ
ُ
تَ َعلَّمتُموهُ تَثبُتونَ  13 .إنّي أرى ّ
واجبي أن أذ ِّ ّك َر ُكم بها ما دُمتُ على قَي ِّد
أن ِّمن ِّ
ال َحياةِّ 14 .فأنا على َيقين أنّي سأر َح ُل عن ه ِّذ ِّه ال َحياةِّ قَريبًاَ ،كما أعلَ َمني بذ ِّل َك
س ـ ِّيّدُنا عيســىى ال َمســي ُح 15 )٢(.وســأع َم ُل جا ِّه ـدًا أن تَتَـ َذ َّكروا ه ـ ِّذ ِّه األُمــور بَع ـ َد
َ
َرحيلي في ُك ِّّل حين.
16
يـف سـ َيتَ َجلّى َم ِّل ًكـا
س
ولقد أخ َبرنا ُكم عـن ُ
ـلطان َ
سـ ِّيّدِّنا عيسـى ال َمسـيحِّ ،و َك َ
ِّ
( )٣
صــرنا
علــى العــالَمينَ  ،وفــي هــذا لــم نَت َّ ِّبــع ال ُخرافــا ِّ
ت الكاذِّبـةَ ال ُملَفَّقــة ،بــل أَب َ
17
َ
َ
َّ
كر َمــهُ ،إذ
أ
و
م
حي
ـر
ـ
ال
األب
هللا
ه
ــز
ع
أ
ـ
ح
بعُيونِّنــا وقُلوبِّنــا َمقا َمــهُ ال َجلي ـ َل
ـينَ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
خا َ
ُ
ي لـي ،وقـد َرضـيتُ
صوتِّ ِّه َج َّل َجاللُـهُ
بيـب،
َ
أأنـت ال َح ُ
االبـن ر
طبَهُ ب َ
الروحـ ر
الرضىأ 18 )٤(.و ُكنّا ن ُ
س ِّـم َعنا
ع َ
َحن أنفُ ُ
نك ُك َّل ِّ ّ
َ
سنا َم َعهُ على ال َج َبـ ِّل ال ُمقَـد َِّّس ،و َ
( )١
ذكر هؤالء المعلّمون الد ّجالون ّ
أن الذين وصلوا من خاللهم إلى المعرفة الخفيّة السريّة
غير ُملزَ مين بالقيود األخالقيّة .ويوضّح بطرس أنّه على أتباع المسيح (سالمه علينا) أن
يعيشوا حياة ّ
والسمو األخالقي.
الطهر
ّ
( )٢
سرين ّ
أن هذه العبارة ترتبط بما قاله سيّدنا عيسى عندما أخبر بطرس
يرى بعض المف ّ
بأمور تتعلّق بموته حين يصبح شيخا (انَر يوحنّا .)19 – 18 21
( )٣
يُعلن الحواري بطرس ّ
أن رسالة الحواريّين تستند إلى تجربتهم مع السيّد المسيح (سالمه
علينا) باعتبارهم شهود عيان على تعاليمه ومعجزاته التي أنجزها .وفي المقابل ،أخبر
المعلّمون المضلّلون عن قصص أسطوريّة خياليّة.
( )٤
ع ّربت غالبا
عبارة أاالبن الروحي هللأ الواردة هنا هي ترجمة للعبارة اليونانيّة التي ُ
األولين وكانت لقَبا لملك بني يعقوب الذي
بصيغة أابن هللاأ .وإنّها موجودة في كتب األنبياء ّ
4

( )٥

ماء.
ص َ
وت هللاِّ يأتينا ِّمن ال َّ
س ِّ
َ
19
ب
سـ ِّيّدِّنا عيسـى ،ازدا َد يَقينُنـا ِّبمـا َو َر َد فـي ُكتُـ ِّ
و ِّعن َدما رأينا هـذا الت َّ َجلّـي ِّل َ
المصـبا ُ فـي ر
ت إلـى
الَلُمـا ِّ
ِّ
الوحي ،فَ َكمـا يُضـي ُء ِّ
األنبياء ،فانتَبِّهوا إلى ُكت ُ ِّ
ب َ
رب المــؤمنينَ َحتّــى يُشـ ِّـر َ فــي
ـب ال َّ
َمطلَــعِّ الفَجـ ِّـر ،كــذ ِّل َك تُنيـ ُـر ال ُكتُـ ُ
ســماويةُ َد َ
ص ُـر ال َعَـي ُم 20 .واعلَمـوا قَبـ َل ُكـ ِّّل
قُلو ِّب ِّهم نَج ُم ال َّ
صبا ِّ أال وهـو ال َمسـي ُح ال ُمنتَ ِّ
ســلينَ ،
َ
ـاء َملَكــا ِّ
ت األَنبيـ ِّ
ب الـ َـوحي ِّمــن إنشـ ِّ
شــيء أنّ ـهُ ال نُبُـ َّـوةَ فــي ُكت ُ ـ ِّ
ـاء ال ُمر َ
21
ـف النربُـ ّـواتِّ ،بــل ّ
إن األنبيــا َء ُهــم
ـان ال َدخ ـ َل لهــا أبَ ـدًا فــي َكشـ ِّ
فــإرادة ُ ا نسـ ِّ
الوحي و ُهم في ذ ِّل َك َيقتَدونَ ِّب ُرو ِّ هللاِّ.
الّذينَ أتَوا ِّب َ

2
الفصل الثّاني
الدّعاة ال ّد ّجالون ومصيرهم
1
وج ُد بَيـنَ ُكم يـا
ِّ
ومثلَما كانَ في بَني إسرائي َل بَ ٌ
عـض ِّم َّمـن يَـدَّعي النربُ ّـوةَ ،فسـيُ ِّ
سـلّلونَ إلـى َجماعـا ِّت ُكم بال ِّفتنـ ِّة ال ُمه ِّلكـ ِّة ،بـل إنّ ُهـم
إخوتي أي ً
ضا دُعاة ٌ َدجّالونَ َيتَ َ
سيّ ِّد ال ُم َب َّج ِّل الّذي فَدا ُهم ،ول ِّكنّ ُهم سـ َيج ِّلبونَ ال َهـال َك ألنفُ ِّسـ ِّهم قَريبًـا.
َيتَنَ َّكرونَ لل َّ
2
ثيـر ِّمـن المـؤمنينَ  ،وسـيَرتَ ِّكبونَ ال ِّفسـقَ ِّمـثلَ ُهم،
ور
غم ذ ِّل َ
سـبيلَ ُهم َك ٌ
ـك سـيَت َّ ِّب ُع َ
َ
َ
اس ب َ
سبَبِّ ِّهم سيَستَ ُ
هـؤالء الـ َّدجّالونَ بِّـدافِّ ِّع
الحق 3 .وسيَستَ ِّغلر ُكم
ق
ِّ
هين النّ ُ
وبِّ َ
ّ ِّ
طري ِّ
َّ
ــديم ّ
ــان أصـــ َد َر هللاُ ُحك َمـــهُ علـــي ِّهم
الط َمـــعِّ و ِّب ِّحكايـــا ِّت ِّهم الخادِّعـــ ِّة .و ُمنـــذُ قَـ ِّ
الزمـ ِّ
ــبّ 4 .
هللا لـــم يُشـــ ِّفق َحتّـــى علـــى ال َمالئكـــ ِّة حـــينَ
ب وال َهـ ِّ
بال ِّعقـــا ِّ
ــالك ال َريـ َ
إن َ
ي ،ولكنّه يشير إلى العالقة الوثيقة التي تجمع بين
اختاره هللا .وهذا ال يشير إلى تناسل بشر ّ
سيّدنا عيسى وهللاّ .
وإن مقامه (سالمه علينا) أمام ربّه مثل مقام البكر في العائلة .ويرى البعض
ُ
في هذا تلميحا إلى كونه كلمة هللا األزليّة التي أرسلت إلى األرض لتصبح بشرا يولد من مريم
العذراء.
( )٥
ّ
إن الجبل المقدس المذكور هنا ،هو الجبل الذي تجلّى فيه سيّدنا عيسى في مشهد عَيم
سماء (انَر لوقا  .)36 – 28 9قارن ما ذُكر هنا مع
لحواريّيه ،وهناك أتاهم صوتُ هللا من ال ّ
ما جاء في المزمور الثاني وفيه كال ُم هللا تعالى بخصوص تتويج َم ِّلكه المختار على جبل
تصيون المقدّس.
5

أخطــأوا ،بــل ألقــى ِّب ِّهــم إلــى أس ـفَ ِّل ســافِّلينَ ُ ،م َقيَّــدينَ فــي ر
ـوم
الَلُمــا ِّ
ت إلــى َيـ ِّ
بّ 5 )٦(.
ديم ،بـل
ِّ
الحسا ِّ
ي ِّ نو  لم يُش ِّفق على العالَ ِّم القَ ِّ
هللا في أي ِّّام النَّب ّ
وإن َ
سـ َل ر
الطوفــانَ علــى أهـ ِّل الـدرنيا الثِّمــينَ  .ولــم يَــن ُج ِّمــن ُهم إالّ ثَمانيــة يَتَقَـ َّد ُم ُهم
أر َ
6
ـوم
ص ِّ
ي نــو ٌ الّـذي كــانَ َيـدعو إلــى ال ِّ ّ
قيم .وقَضـى هللاُ علــى قَـ ِّ
ـراط ال ُمسـتَ ِّ
النَّبـ ر
فـأحرقَ ُهم و َح َّـولَ ُهم إلـى َرمـاد ،و َج َعـ َل ِّمـن ُهم
عمـورةَ،
ـدوم و َ
لوط في َمدينَتي َ
َ
س َ
7
ـرار العُصــاةِّ .وأنقَـ َذ لو ً
طــا  ألنّـهُ كــانَ
ِّعبــرة ً ِّل َمــن يــأتي بَعـ َد ُهم ِّمــن األشـ ِّ
8
األشرار وفَسا ِّد ِّهم ،إذ كـانَ يَعـي ُ بَيـنَ ُهم
ق
ِّ
َر ُجالً صا ِّل ًحا ،وكانَ يَنفُ ُر ِّمن فِّس ِّ
صـا ِّلحةُ
و َيس َم ُع ما َيقولونَ و َيرى ما َيقتَ ِّرفـونَ َيو ًمـا َبعـ َد َيـوم ،وكانَـت نَف ُ
سـهُ ال ّ
ب ُ
رور ِّهم.
تَتَ َعذّ ُ
س َب ِّ
ب ِّب َ
ش ِّ
 9فــاعلَموا ّ
ـرار َحتّــى
أن
ـدير ،يُن ِّق ـذُ ِّمــن ِّ
هللا قَـ ٌ
ـن ال ُمتَّقــينَ  ،ويُم ِّســكُ باألشـ ِّ
الم َحـ ِّ
َ
فس وأهوائِّهــا
ّين 10 .ومــا أ َ
شـ َّد ِّعقابَ ـهُ ِّللّــذينَ يَل َهثــونَ َورا َء الـنَّ ِّ
ـوم الـد ِّ
يُعــاقِّبَ ُهم يَـ َ
سلطانَ َموالنا ال َمسيحِّ.
الفا ِّسد ِّة ،و َيحتَ ِّقرونَ ُ
صـ َّـرفونَ ِّب َوقاحــة و ِّكبريــاء ،وال َيتَ َو َّرعــونَ عــن
هـ ِّ
ـؤالء ال ـدرعاة ُ ال ـ َّدجّالونَ َيتَ َ
11
غـم ّ
أن ال َمالئِّكـةَ أشَـ رد قـوة ً و َمقـدِّرة ً ِّمـن ُهم،
ت الغَيبيّ ِّة ال َمجيدةِّ.
إهان ِّة الكائِّنا ِّ
َر َ
12
ت وال تُهينُهـا أبَـدًا .أ ّمـا
ض َّد ه ِّذ ِّه الكائِّنا ِّ
فإنّها ال تُقَ ِّ ّد ُم في َحضرةِّ هللاِّ شَكوى ِّ
عق ـ َل َيح ُك ُمهــا ،بــل
ه ـؤ ِّ
ـائم ال َ
ُالء ال ـ َّدجّالونَ  ،فيُهينــونَ مــا َيج َهلــونَ  .إنّ ُهــم كال َبهـ ِّ
صيّا ُد و َيقتُلَها ،ولـذ ِّل َك سـ َيه ِّلكونَ
س ِّيّ ُرها الغَريزةُ ،فقد ُخ ِّلقَت َحتّى َيصطا َدها ال َّ
تُ َ
َكمــا تَه ِّلــكُ البَهــائ ُم 13 .ويُجــازي ِّهم هللاُ علــى مــا كــانوا يَقتَ ِّرفــونَ ِّمــن ُ
َلــم ،إنّ ُهــم
شـاء
هـار .فحينَمـا تَجتَ ِّمعـونَ ِّللعَ ِّ
يَح َ
جور في ِّع ِّ ّز النَّ ِّ
سبونَ اللّذةَ أن يَستَس ِّلموا ِّللفُ ِّ
ســـارعونَ إلـــي ُكم ،ف َيج ِّلســـونَ َم َع ُكـــم و َيتَلَـــذَّذونَ
ي ِّ إكرا ًمـــا ل َ
ســـ ِّيّدِّنا ،يُ ِّ
ال ِّت ّـــذكار ّ
14
عيـونُ ُهم تَن ُ
َ ُـر
سـم َعتِّ ُكم.
ُ
ِّب ِّخدا ِّع ُكم ،وهكـذا يُف ِّسـدونَ اجتِّماعـاتَ ُكم ويُسـيئونَ ل ُ
نَ َ
ت ال َّ
درجونَ إلــى
َــرا ِّ
شــهوةِّ إلــى ال ِّنّسـ ِّ
ـاء ،وال يَكتَفــونَ ِّمــن ال ـذرنو ِّ
ب ،بــل يَس ـتَ ِّ
سـ َكنَ َّ
الثام
الط َمـ ُع قُلـوبَ ُهم ،إنّ ُهـم َمالعـينَ
َ
ِّ
أؤلئك ال ُمتَ َر ّدِّدينَ فـي إيمـانِّ ِّهم ،لقـد َ
15
ق الضَّـاللَ ،
قيم ،وساروا في َ
صرا َ
عـام بـن
وتَ َركوا ال ِّ ّ
طريـ ِّ
طريِّ 16
ق َبل َ
ط ال ُمستَ َ
مـارهُ األب َكـ ُم علـى
عور ،فقد كانَ َبلعا ُم ِّ
رام .وعاتَ َبـهُ ِّح ُ
طامعًا في الما ِّل ال َح ِّ
َب َ
( )٦

سرين ّ
أن خطيئة المالئكة المشار إليها هنا حدثت قبل الخطيئة األولى لدم
يعتقد بعض المف ّ
عصوا هللا وخرجوا عن طاعته بال ّ
شيطان وأعوانه.
وحواء .وسيُعرف بعد ذلك المالئكةُ الذّين َ
ّ
6

( )٧

صاح ِّب ِّه ُمدَّعي النربُ ّوة.
نون
ِّ
َذن ِّب ِّه ،إذ َج َعلَهُ هللاُ ِّ
ناطقًا ل َي َ
ض َع َحدا ل ُج ِّ
17
ـؤالء الـ َّدجّالينَ  ،ف ُهــم ِّمثـ َل اليَنــابيعِّ ِّبــال مــاء ،أو
إنّـهُ ال فائِّــدةَ تُرجــى ِّمــن هـ ِّ
ت َّ
سـفلى.
عاصـفةٌ هَوجـا ٌء .ف َم
ضباب تَسوقُهُ ِّري ٌح
صـير ُهم فـي َد َركـا ِّ
ـالم ال ر
ُ
َ
ِّ
الَ ِّ
18
ـخيف ،و َيغـ ُـوونَ المــؤمنينَ ال ُج ـ َد َد
ـالم
الباطـ ِّل ال َّ
سـ ِّ
ِّ
إنّ ُهــم ال َي ِّ
نطقــونَ غَيـ َـر ال َكـ ِّ
( )٨
ضــال ِّل.
ِّبـ
ـورَ ،بعـ َد أن أو َ
شــكوا علــى النَّجــاةِّ ِّمــن أه ـ ِّل ال َّ
ِّ
ـأهواء ال ـنَّ ِّ
فس والفُجـ ِّ
19
ـيط ُر
عبيـ ٌد ِّل ُك ـ ِّّل مــا يُسـ ِّ
عبيـ ٌد للفَســادِّ .فالنّـ ُ
ـاس َ
فيَ ِّعــدونَ َهم بِّال ُح ّريّـ ِّة ،بَينَمــا ُهــم َ
علي ِّهمّ 20 .
ت
إن
س ِّيّدِّنا و ُمنَ ّجينـا عيسـىى ال َمسـيحِّ نـاجونَ ِّمـن نَجاسـا ِّ
ِّ
المؤمنينَ بِّ َ
ووقَعوا في َحبائ ِّلها َم ّرة أُخرى ،تَ ُ
أسوأ ِّمن
الدرنيا ،فإذا
كون ِّنهايت ُ ُهم َ
ُ 21هم اِّرتَدّوا َ
صـرا َ
ط
ِّبدايتِّ ِّهم .فما أ َ
عرفـوا ال ِّ ّ
قاب هللاِّ علي ِّهم فخ ٌ
ش َّد ِّع َ
َيـر ل ُهـم لـو أنّ ُهـم لـم َي ِّ
ع َرفـوهُ.
قيم ،وخ ٌ
سـ ِّيّدِّنا ال ُمقَدَّسـ ِّة بَعـ َدما َ
َير ل ُهم أنّ ُهم لم يَرتَدّوا عن ِّرسال ِّة َ
الُ 22مستَ َ
لـب يأ ُكـ ُل مـا تَقيّـأهُأ أو قَـولُ ُهم أاِّغ ِّسـ ِّل
فيَص ُد ُ في ِّه ِّم ال َمث ُل القائ ُل أعـا َد ال َك ُ
الو َح ِّلأ.
ِّ
الخ َ
نزيرَ ،يعُد َم ّرة أُخرى إلى َ

3
الفصل الثّالث
تجلّي سيّدنا عيسى ملكًا
1
إن ه ـ ِّذ ِّه ِّرســالتي الثّاني ـةُ إلــي ُكم ،لَعَلَّ ُكــم تَتَـ َذ ّكرونَ  ،فأُبعَـ ُ
أحبّــائيّ ،
ـث فــي ُكم
يــا ِّ
2
ـاء
ي .فتَ ـ َذ َّكروا األقــوا َل الّتــي جــا َءت علــى أل ِّســن ِّة األنبيـ ِّ
ال ِّفكـ َـر ال ّ
صــا ِّل َح النَّق ـ َّ
ســ ِّيّدِّنا عيســى ُمنَ ّجينــا.
ال ّ
صــا ِّلحينَ  ،ومــا أبلَغَ ُكــم ِّبــ ِّه ال َحواريّــونَ ِّمــن َوصــايا َ
3
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( )٧

جاء في التوراة ّ
أن باال  ،ملك مؤآب استخدم بلعام الد ّجال ليلعن بني يعقوب (انَر
التوراة ،سفر العدد .)35 - 4 22
( )٨
يشير هذا المقطع إلى المؤمنين الجدد الذين تركوا أصدقاءهم الوثنيّين .ويشير الحواري
المضلّلون خداع المؤمنين الجدد الذين لم يتعلّموا بع ُد كيفيّةَ تمييز
بطرس كيف حاول المعلّمون
ِّ
التعاليم المزيّفة المضلّلة.
7

( 4 )١
ع َد ال َمسي ُح ِّبأن َيتَ َجلّى َم ِّل ًكـا ،فـأينَ هـو
َيت َّ ِّبعونَ أهوا َء ُهم
و َيقولونَ ألقد َو َ
ق
ب ،وما زالَ ِّ
ف ُمنذُ َوفاةِّ آبائِّنا ،لم يَأ ِّ
ت يَو ُم ِّ
ت األ ُ ُ
الحسا ِّ
مور على حا ِّلها ُمنذُ خَلـ ِّ
5
ت ُمن ـذُ
ّ
ّ
َ
أن
ًا
د
ـ
م
ع
ه
ـا
ـ
ج
ت
ي
ـم
ـ
ه
ن
وإ
العــالَمينَ أ.
َلونَ
ســماوا ِّ
هللا َخلَــقَ بِّ َك ِّلمــة ِّمن ـهُ ال َّ
َ
َ
ُ
َ
( 6 )٢
ـاء وأحا َ
ضــا َ
ـاء.
ـديم ،و َدحــا
غـ ِّـر َ
ـاء أي ً
و ِّبالمـ ِّ
طهــا ِّبالمـ ِّ
األرض ِّمــن المـ ِّ
القَـ ِّ
َ
7
ســماواتُ
العــالَ ُم و َهلَـ َ
ّامنــا هـ ِّذ ِّه ،فسـتَبقى ال َّ
ي ِّ نــو  .أ ّمــا فــي أي ِّ
ـك فــي َ
عهـ ِّد النَّبـ ّ
ـار ويُه ِّلـكُ
وا
ُ
ألرض َمحفوَةً بِّ َك ِّلم ِّة هللاِّ ذاتِّها َحتّى يَ ِّ
ِّين ،ثُـ ّم يُـ َد ِّ ّم ُرها بِّالنّ ِّ
وم الـ ّد ِّ
األشرار.
8
األمرّ ،
سـنة ِّم ّمـا
أحبّائي ،انتَ ِّبهوا إلى هذا
واحدًا ِّعنـ َد هللاِّ َك ِّ
إن َيو ًما ِّ
يا ِّ
ـألف َ
ِّ
9
تَعُ ّدونَ ّ ،
ق َوعـ ِّد ِّهَ ،كمـا
سـنة ك َيـوم ِّ
ألـف َ
وإن َ
واحـد .وهللاُ ال َيتَـأ َّخ ُر عـن تَحقيـ ِّ
يَ ُ
ـك ،بـل
بور َحلي ٌم ،ال يُري ُد أل َحـد أن يَه ِّل َ
َ رن البَ ُ
ص ٌ
هللا على النّ ِّ
اس َ
عض ،ول ِّك ّن َ
يُري ُد التّوبةَ ِّلل َجميعِّ.
10
ـرار َكمــا يــأتي َمــن يُبا ِّغــتُ فــي اللَّي ـ ِّل
ســيأتي َيــو ُم هللاِّ فَجــأة ً ويُبا ِّغــتُ األشـ َ
واألرض
ـون
الغافِّلينَ  .تُص َع ُق ال َّ
ُ
ع ِّ
عَـيم ،وتَحتَ ِّـر ُ َ
ي َ
سماواتُ ِّب َدو ّ
ناص ُـر ال َك ِّ
(11 )٣
نـاء بِّهـ ِّذ ِّه ّ
الطريقـ ِّة ،فمـاذا أنـتُم
وما فيها.
فإن كانَ ُك رل شَـيء َمآلُـهُ إلـى الفَ ِّ
12
صـــال ِّ ،بَينَمـــا أنـــتُم
ــف َحيـــاتُكم بِّـــالتَّقوى وال َّ
فـــا ِّعلونَ أال يَنبَغـــي أن تَت ّ ِّ
صـ َ
ــذوب
ــك ال َيـــو ُم الّـــذي فيـــ ِّه تَـ
تَنتَ َِّـــرونَ َيـ
ــرب ُحلو ِّلـــ ِّه ،ذ ِّلـ َ
ُ
ــوم هللاِّ ،وتَطلُبـــونَ قُـ َ
َ
ــر ِّبنـــار أتـــون 13 .أ ّمـــا نَحـ ُ
ــر
ال َّ
ــن فنَنتَ َِّـ ُ
ناصـ ُ
صـــ ِّه ُر ال َع ِّ
ســـماواتُ وتَـــزولُ ،وتَن َ
ع َدنا هللاُ.
سماوات َجديدة ً وأر ً
ضا َجديدة ً يُقي ُم فيها ال ّ
صا ِّلحونَ َ ،كما َو َ
َ
14
أحبّــائي ،بَينَمــا أنـتُم تَتَ َر ِّقّبــونَ تَ
الوعـدِّ ،اجتَ ِّهــدوا فــي أن
إذن يــا ِّ
15حقيــقَ هــذا َ
تَكونوا ُمسا ِّلمينَ طاهِّرينَ دونَ شَوائب ،واعلَمـوا ّ
أن َموالنـا عيسـى َيصـ ِّب ُر
( )١

ساخرين هو أناس يَنتمون إلى مذهب العرفانيّين ،ويرفضون
ربّما كان المقصود هنا من ال ّ
االعتراف بيوم الحساب حين يجازي هللا الناس على آثامهم.
( )٢
يمكن أن يكون هذا المقطع إشارة ً إلى خلق هللا للكون من خالل كلمته ،أي أمره (انَر
التوراة ،سفر التكوين  3 1وما يليه) ،وربّما أشار إلى الخلق من خالل سيّدنا عيسى كلمة هللا
األزليّة (انَر يوحنّا .)3-1 1
( )٣
يعني أيوم هللاأ في كتب األنبياء القدامى ،اليوم الذي يقضي فيه هللا تعالى على العُصاة
ويعاقبهم .واستُعملت هنا العبارة نفسها باعتبارها مصطلحا آخر لإلشارة إلى يوم الحساب ،وهو
صالحين.
اليوم المح ِّ ّد ُد لنهاية هذا العالم وفيه حساب لجميع البشر وفيه نجاة ال ّ
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عج ُل تَ َجلّي ِّه َم ِّل ًكا على العالَمينَ  ،فما زالَت ُهنا ِّل َك فُرصـةٌ ِّلنَجـاةِّ
ِّبفَض ِّل ِّه وال َيستَ ِّ
العُصــاةِّّ .
إن هــذا مــا َحـد َ
الحكمـ ِّة الّتــي
َّث ِّبـ ِّه أخونــا ال َحبيـ ُ
ـدر ِّ
ـب بــولُ ُ
س علــى قَـ ِّ
(16 )٤
ب عن ه ِّذ ِّه ال َمسائ ِّل في ُك ِّّل َرسائِّ ِّل ِّه ،ولقد جا َءت
َمنَ َحهُ هللاُ إيّاها،
حينَ َكتَ َ
ـيرهاَ ،كمــا
ـور َيصـعُ ُ
ف ال َج َهلـةُ وغَيـ ُـر ّ
فيهــا أُمـ ٌ
ب فَه ُمهــا ويُ َحـ ِّ ّـر ُ
الرا ِّســخينَ تَفسـ َ
( )٥
الك.
ب ال ُمقَدَّس ِّة ،وهذا سيُؤ ّدِّي ِّب ِّهم إلى ال َه ِّ
َيف َعلونَ في سائِّ ِّر ال ُكت ُ ِّ
17
األشـرار
ع ُك ُم
سبَّقًا ،فاح َذرواَ ،حتّـى ال يَخـ َد ُ
يا ِّ
ُ
أحبّائي ،أن َذرت ُ ُكم بِّ ُك ِّّل هذا ُم َ
ـان 18 .ول ِّكـن ارتَقَــوا فــي فَضـ ِّل هللاِّ
ال ُم ِّ
ضـلّونَ  ،فتَرتَـ ّدونَ عــن ثَبـاتِّ ُكم فــي ا يمـ ِّ
ـوم
س ِّيّدِّنا و ُمنَ ّجينا عيسىى ال َمسيحِّ .فلـتَ ُك ِّن لـهُ ال َهيبـةُ ،النَ وإلـى َي ِّ
عرف ِّة َ
وفي َم ِّ
ال ُخلودِّ .آمينَ .

( )٤

يمكن أن يكون بطرس قد أشار هنا إلى ما كتبه الحواري بولس في رسالته إلى أحباب هللا
الرسالة التي كتبها بطرس
الرسالة حوالي سنة  57للميالد ،أ ّما ّ
في روما ،4 2 ،فقد ُكتبت هذه ّ
فقد ت ّمت ما بين سنتي  65و  68للميالد.
( )٥
أن كتابات بولس تَحَى بالمكانة نفسها التي تحَى بها التوراة ُ
اعتبر الحواري بطرس ّ
األولين.
وغ ُ
يرها من كتب األنبياء ّ
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