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  كاتب الرسالة

 أن ھناك قلة القدیس إیرونیموسثارت بعض الشكوك في أمر كاتب ھذه الرسالة، وكما یقول 
تشككوا من جھة كاتبھا بسبب االختالف في األسلوب والصیاغة بین الرسالتین، غیر أنھ عاد فأكد 

، موضًحا أن Pauliniusأنھا للرسول بطرس وحسبھا ضمن رسائل الكاثولیكون في رسالتھ إلى 
وفیما یلي األدلة على صحة نسبتھا . تالف بین الرسالتین ھو اختالف المترجمینسّر االخ
  .للرسول

  : حاول بعض الكتاب أن یحصوا عدد الكلمات الیونانیة المشتركة بین الرسالتین فوجدوا: أوًال

   كلمة استخدمت في الرسالة األولى دون الثانیة، ٣٦٩أن 

   كلمة استخدمت في الثانیة دون األولى،٢٣٠

  . كلمة استخدمت في الرسالتین١٠٠

  :ونالحظ اآلتي

 الكلمات مشتركة بین رسالتین صغیرتین لیس بالدلیل الكافي للتشكیك، بل بالعكس ھي ٦/١. أ
  .نسبة لیست بالقلیلة

  .یةیجھل الرسول بطرس الیونانیة، فمن ترجم لھ األولى خالف من ترجم الثان. ب

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

 اقتبس إكلیمنضس السكندريقبلتھا الكنیسة األولى، إذ یذكر یوسابیوس المؤرخ أن القدیس : ثانًیا
 أسقف قیصریة وتلمیذ العالمة أوریجینوس Firmilians والقدیس جیرومویؤكد كل من . منھا

  .أنھا للقدیس بطرس



v  الكثیرالقدیس إكلیمنضس الرومانيمنھا اقتبس .  

v  ھناك كلمات أو عبارات وردت في كتابات اآلباء الرسولیین متناثرة لم ترد إال في ھذه
طریق الحق، ال متكاسلین وال غیر مثمرین، ملكوت أبدي، الكلمة النبویة، معاین، : الرسالة مثل

  ...األسنى

v ذا بصورة واضحة كما سنرىتتشابھ ھذه الرسالة مع رسالة معلمنا یھو.  

 مما )١٦، ٥: ٣(یتحدث الرسول بطرس بخصوص رسائل معلمنا بولس الرسول في : ثالًثا
  .یجعل البعض یرى أنھا كتبت في تاریخ متأخر بالنسبة لرسائل الرسول بولس

: ٤كو(والرد على ھذا االعتراض ھو أن الرسائل كانت تنسخ وتتناول بین الكنائس في الحال 
  .ذا مع وجود صداقة قویة بین الرسولین مما جعل الرسول بطرس ملًما برسائل زمیلھھ). ١٦

  :شھادة الكاتب نفسھ إذ: رابًعا

  ..."سمعان بطرس"افتتح الرسالة بقولھ . ١

  ).٣- ١:١(دعا نفسھ من جملة الرسل . ٢

  ).١٨- ١٦: ١(كان مع السید المسیح في تجّلیھ . ٣

  ).١: ٣(أظھر أنھ كتب رسالة سابقة . ٤

  لمن كتبت؟

ھذه ": وجھھا إلى نفس مسیحي آسیا الصغرى الذین ُوجھت إلیھم الرسالة األولى، إذ یقول لھم
  ).١: ٣ بط ٢ (..."أكتبھا إلیكم رسالة ثانیة

  تاریخ كتابتھا

أي ). ١٤: ١ بط ٢" (عالًما أن خلع مسكني قریب: "كتبت في أواخر حیاتھ، كما یظھر من قبولھ
  .م٦٨ و٦٤ما بین سنة 

  أسبابھا

: إذ أعلن الرب لھ عن انتقالھ بعث إلى أوالده وصیتھ الوداعیة لیحدثھم عن أثمن اشتیاقات قلبھ. ١
  ".ملكوت السماوات ومجيء الرب الثاني"

  .انتظار الملكوت السماوي یدفع المؤمن إلى حیاة القداسة ورفض البدع. ٢

  تشابھ الرسالة مع رسالة یھوذا

  : بصورة كبیرة، خاصة فیما ورد في األصحاح الثاني كما یبدو مما یأتيتتشابھ الرسالتان: أوًال



  .٤ یھ ٣- ١: ١ بط ٢المعلمون الكذبة . ١

  .٦ یھ ٤: ٢ بط ٢ھالك المالئكة األشرار . ٢

  .٧ یھ ٢: ٢ بط ٢ھالك سدوم وعمورة . ٣

  .١٠- ٨ یھ ١٢- ١٠: ٢ بط ٢الفساد واالفتراء على ذوي األمجاد . ٤

  .١٢ یھ ١٣: ٢ بط ٢والئم المعلمین وتنعمھم . ٥

  .١١ یھ ١٥: ٢ بط ٢إتباع طریق بلعام . ٦

  .١٣ یھ ١٧: ٢ بط ٢حفظ الھراطقة للظالم . ٧

  .١٦ یھ ١٨: ٢ بط ٢التكلم بعظائم . ٨

  .١٨- ١٧ یھ ٣-١: ٣ بط ٢التذكیر بأقوال الرسل . ٩

المعنى والھدف إلى األسلوب والكلمات  ھذا التشابھ في صورتھ القویة الذي ُتعدى حدود :ثانًیا
  :عینھا أثار كثیر من الفروض بین الباحثین منھا

أن یكون أحدھما اعتمد على اآلخر، فالبعض نادى بأن بطرس اعتمد على رسالة یھوذا، . ١
  .والبعض نادى بالعكس

حاح قال البعض أن األصحاح الثاني من رسالة بطرس الثانیة حتى العدد الثاني من األص. ٢
الثالث قد أضیف فیما بعد إلى أصل الرسالة معتمًدا على رسالة یھوذا، وأن الباقي من الرسالة ھو 

) ٢: ٣- ١: ٢ بط ٢(لكن ھذا الرأي لم یجد من یؤیده ألن ھذا الجزء . جوھرھا ومضمونھا الحقیقي
ا مع وحدة ھذ. اإلنتقال إلیھ ومنھ إنتقال طبیعي، وفي حذفھ ال تكون الرسالة كاملة في ثوبھا

  .األسلوب في الرسالة كلھا بال تمییز یعلن خطأ ھذا االفتراض

ھذا وأن . جاءت كثیر من العبارات في رسالة یھوذا موضحة لما ورد في رسالة بطرس الثانیة. ٣
 ٢(الرسول بطرس استخدم صیغة المستقبل بینما یشیر یھوذا عنھا كحقیقة حادثة، أي أن األولى 

  ).ھوذای(سبقت الثانیة ) بط

، وربما قصد من بینھم الرسول )١٨-١٧یھ (كما جاء في یھوذا أن الرسل تنبأوا عن ھذه األمور 
  .بطرس بما كتبھ في ھذه الرسالة

غیر أن استخدام الرسول یھوذا بعض مصطلحات للرسول بولس لم یستخدمھا الرسول بطرس 
ل البعض ینادي بأن الرسول ، جع)٩یھ (، نفسانیون )٣یھ (، القدیسین )١یھ (المدعوین : مثل

یھوذا لم یقتبس رسالتھ من رسالة الرسول بطرس وإنما جاء التشابھ نتیجة وحدة الظروف 
  .والھدف ووحدة الزمن تقریًبا

  أقسام الرسالة

  .ملكوت السماوات األصحاح األول. ١



  .ظھور المعلمین الكذبة األصحاح الثاني. ٢

  .مجيء المسیح الثاني األصحاح الثالث. ٣

  األصحاح األول

  ملكوت السماوات
   

  .٤-١عمل اهللا من أجل الملكوت . ١

  .١١- ٥جھاد اإلنسان من أجل الملكوت . ٢

  :تأكید الملكوت األبدي. ٣

  .١٥- ١٢أنھ ال یحتاج إلى تأكید : أوًال

  .١٨-١٦التجّلي یشھد لھ : ثانًیا

  .٢١-١٩األنبیاء یشھدون لھ : ثالًثا

  عمل اهللا من أجل الملكوت. ١

  سمعان بطرس عبد یسوع المسیح ورسولھ،"

  إلى الذین نالوا معنا إیماًنا ثمیًنا مساوًیا لنا،

  .]١[" ببّر لھنا والمخلص یسوع المسیح ربنا

  :اختلفت ھذه االفتتاحیة عن تلك التي جاءت في الرسالة األولى

فلو أن ھذه الرسالة . مالزًما االسم الذي دعاه بھ الرب" سمعان" یذكر اسمھ األول ھنا: أوًال
  .مدسوسة لما كتب ھذا االسم مقتبًسا االفتتاحیة األولى

  .دعا نفسھ عبًدا، مظھًرا حقیقة مركزه بالنسبة لربنا یسوع: ثانًیا

لھذا یذكر ، "الرب الثانيملكوت السماوات وانتظار مجيء "إذ یتحدث في ھذه الرسالة عن : ثالًثا
إلى الذین نالوا معنا إیماًنا ثمیًنا مساوًیا لنا ببّر إلھنا والمخلص "في االفتتاحیة أنھا موجھة 

  :وھنا نالحظ" یسوع المسیح ربنا

كما في الرسالة األولى، حیث یحدثھم عن اآلالم ..." المتغربین من شتات"لم یقل لھم إلى . ١
، إذ ھذا ھو طریق "إلى الذین نالوا معنا إیماًنا ثمیًنا"إنما یتحدث ھنا والضیق فیذكرھم بغربتھم، 

  .الملكوت



كان من الصعب علیھم أن یدركوا أن اإلیمان الذي یتقبلھ األمم مساوًیا إلیمانھم لھذا أكد . ٢
  ."مساوًیا لنا"

ن اإلیمان ولئال یظن القارئ أن الملكوت خاص بالرسل والتالمیذ وحدھم أراد أن یؤكد لھم أ. ٣
  .، أي لیس ألحد فضل فیھببّر إلھنا: الثمین الذي لھم مساوًیا لما ھو للرسل لذا یقول

  . موضًحا أنھ جاء لیخلص كل البشریة"المخلص"بل " مخلصنا"ال یقول . ٤

  ).٢: ١ بط ١(راجع تفسیر " لتكثر لكم النعمة والسالم"

ب وسالمھ الحقیقي ھو المعرفة اإللھیة،  شروط التمتع بنعمة الر]٢ ["بمعرفة اهللا ویسوع ربنا"
  .لیست المعرفة الذھنیة بل العملیة أیًضا

 أن نھتم بالمعرفة االختباریة العملیة، وال نقف عند مجرد التأمل والفھم، األب نسطورلھذا یطالبنا 
یستحیل على النفس غیر النقیة، مھما بلغت أشواقھا نحو القراءة، أن تحصل على : [وكما یقول

ألنھ ال یقدر أحد أن یسكب دھًنا طیًبا أو عسًال جیًدا أو أي سائل قّیم في إناٍء قذٍر . فة روحیةمعر
كریھ الرائحة، ألن اإلناء الذي امتأل بروائح كریھة یفسد ما یوضح فیھ أكثر مما یتأثر ھو من 

  .]الشيء الصالح، ألن ما ھو نقي یفسد بسرعة أكثر من تأثیر النقي علیھ

وھذه ھي الحیاة األبدیة أن : "معرفة الحقیقیة لصاحبھا حیاة أبدیة، إذ یقول الربتحمل ھذه ال
  ).٣: ١٧یو " (یعرفوك أنت اإللھ الحقیقي وحدك ویسوع المسیح الذي أرسلتھ

  كما أن قدرتھ اإللھیة قد وھبت لنا كل ما ھو للحیاة والتقوى"

  بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضیلة، 

   لنا المواعید العظمى الثمینة،اللذین بھما قد وھب

  لكي تصیروا بھا شركة الطبیعة اإللھیة،

  .]٤-٣[" ھاربین من الفساد الذي في العالم بالشھوة

  :لقد كشف لنا الرسول

  المدعّوین للملكوت: أوًال

مقدًما لنا " المخلص"أعلن اهللا أعماق محبتھ لنا إذ دعا الجمیع دعوة عامة للمیراث األبدي، إذ ھو 
ھذا اإلیمان الثمین لیس لشعٍب أو جنٍس فضل فیھ، بل ]. ١[ًنا ثمیًنا مجانًیا بال محاباة أو تمییز إیما

  !الذي دفع ثمًنا على الصلیب ھذا مقداره" ببّر إلھنا والمخلص یسوع المسیح"قدمھ ربنا؛ 

  الدعوة بالمجد والفضیلة: ثانًیا

وأي مجد؟ . إذ ھي دعوة للتزین بالمجد والفضیلة. عمومیة الدعوة ومجانیتھا ال یعنیان إال حب اهللا
  .وأیة فضیلة؟ إننا مدعّوون لنتزین باهللا ونتسربل بفضائلھ، فھو مجدنا، وھو سالحنا



لسنا مدعّوین لفضائل خارجیة بل لالتحاد بھ، واالمتثال بھ، فیكون لنا حب الرب، وقداستھ، 
لكي تصیروا شركاء ": لھذا یقول الرسول. ره واحتمالھ وطول أناتھ ووداعتھ وبساطتھوصب

  ".الطبیعة اإللھیة ھاربین من الفساد الذي في العالم بالشھوة

فإذ نحن في العالم كیف نسلم من الفساد؟ باالتحاد بالرب القدوس واإلقتداء بھ؛ نتمثل بھ فال یلمسنا 
  .فساد العالم الذي بالشھوة

على القلب ... ھا دعوة ثمینة أن تنعكس علینا إشعاعات الصفات اإللھیة من حب وقداسة ووداعةإن
  )!.٢٣: ٦؛ مت ٢: ٣ یو ١(لنكون مثلھ 

  إمكانیات الدعوة: ثالًثا

ما فائدة الدعوة الثمینة التي دفع فیھا ثمًنا ھذا قدره، وُقدمت لننال مجًدا سماوًیا وفضائل روحیة 
كما أن قدرتھ اإللھیة قد َوھبت لنا كل ما ھو للحیاة :"یذ؟ لھذا یقول الرسولبغیر إمكانیة للتنف

وكأن الرسول یقول لنا ما ھو عذرنا بعد إن كان اللَّھ قد قدم لنا بقدرتھ اإللھیة كل ما ". والتقوى
  :ھو للحیاة والتقوى، إذ قدم لنا

  .القدوس بھ نولد روحانًیا، لنمتثل باللَّھ میالًدا جدیًدا سماوًیا،. ١

  : األب ھیبولیتسیقول 

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

اآلب الخالد أرسل ابنھ الكلمة الخالد إلى العالم، ھذا الذي جاء إلى اإلنسان لكي یغسلھ بالماء 
الفساد الذي للنفس والجسد، ونفخ فینا نسمة الحیاة، وأمدنا بسالٍح والروح، فأعادنا ثانیة إلى عدم 

لذلك إذ یصیر اإلنسان خالًدا یصیر إلًھا، وإذ یصیر بالماء والروح القدس إلًھا خالل . غیر فاسد
  ).١٧: ٨رو (تجدیده في الجرن، یصیر بعد قیامتھ من األموات شریًكا في المیراث مع المسیح 

  .تعالوا یا جمیع أجناس األمم إلى الخلود الذي یھبھ العماد: ا الھدفلھذا فإنني أكرز بھذ

  !إنني أقدم لكم بشائر الحیاة الحسنة یا من تتخبطون في ظلمة الجھل

تعالوا من الفساد إلى عدم ! إلى الملكوت یا من في الظلمة! تعالوا إلى الحریة یا من في العبودیة
  !الفساد

ھذا ھو الماء المرتبط بالروح، الذي . اسطة الماء والروح القدسوكیف نأتي؟ كیف؟ بو: یقول قائل
وفي كلمة ... بھ یرتوي الفردوس، والذي بھ تغتني األرض، وتنمو النباتات، وتتكاثر الحیوانات

  .]الذي بھ ُیولد اإلنسان ثانیة ویتمتع بالحیاة

  . والعواطف والغرائز بسر المیرونتكریًسا لألعضاء والحواس. ٢

 مع التالمیذ بیدي الرب یسوع الطاھرتین، الذي یتقدم في سّر التوبة واالعتراف  ألقدامناغسًال. ٣
  .ویغسلھما



  . وھو فینا خالل التناول من األسرار المقدسةتثبیًتا فیھ. ٤

  .وھبنا تعلیًما روحًیا غیر غاش لنمونا، یرضعنا بھ الروح في الكنیسة. ٥

 بل وزمنیة أیًضا تعمل ألجل ثمار وبركات روحیةكل ما نحتاج إلیھ من یقدم لنا الروح . ٦
  .خالصنا الخ

  جھاد اإلنسان من أجل الملكوت. ٢

  ضرورة الجھاد لخالصنا

  .إیماًنا ببر إلھنا، بدونھ نعجز عن العبور إلى األبدیة. ١: قدم لنا ربنا

  .دعوة للمجد والفضیلة. ٢

  .إمكانیات إلھیة للحیاة والتقوى. ٣

 أن یخلص منتفًعا بھذه التقدمات اإللھیة بغیر جھاد؟ إننا ال نقدر أن نخلص ولكن ھل یمكن لإلنسان
  .ما لم نشترك في حمل الصلیب، لیس بذاتیتنا، ولكن بنعمة اللَّھ المعینة والمساعدة والمرشدة

: یا لعظم حبھ الفائق أن یجعلنا ننحني مع سمعان القیرواني لنحمل معھ صلیبھ؟ لھذا یقول الرسول
، أي ألجل الدعوة لألبدیة ،أو ألجل خالصكم وأنتم ]٥[" نھ وأنتم باذلون كل اجتھادولھذا عی"

كل ما ھو (فكما بذل اآلب ابنھ الوحید، ھكذا نربط نحن ابننا . وماذا نبذل؟ كل اجتھاٍد. باذلون
  .ونذبحھ للرب كما قدم إبراھیم اسحق) محبوب لدینا

  طریق الجھاد

  . قدموا في إیمانكم فضیلة، وفي الفضیلة معرفة"

  وفي المعرفة تعفًفا، وفي التعفف صبًرا، 

  وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخویة، 

  . ]٧-٦[" وفي المودة األخویة محبة

بعد إیمانكم "یربط الرسول الفضائل بعضھا البعض دون تقدیم الواحدة عن األخرى، فال یقول 
وكما یؤكد آباء الكنیسة أن الفضائل كما الرذائل ھي سلسلة ". في إیمانكم فضیلة"بل " فضیلة

  .مترابطة وانعكاسات على بعضھا البعض بطریقة ال تنفصل

  .یطالبنا الرسول أن نقدم في اإلیمان أعماًال حتى ال یكون میًتا: فضیلة. ١

دف، ومن یّدعي المعرفة من یسیر في الفضیلة بغیر معرفة، یكون كمن یسیر بال ھ: معرفة. ٢
  .بغیر السلوك في الفضیلة یكون ثرثاًرا متكبًرا



 من لھ معرفة عملیة تعرف نفسھ الخطیة، بل وكل ما ھو زمني مشتاًقا إلى األبدیات، :تعفف. ٣
  .وكما یستند التعفف أي ضبط النفس على المعرفة، یسند ھو أیًضا المعرفة

 محبة السماویات یبعث في النفس قدرة على االحتمال  ضبط النفس أو التعفف النابع عن:صبر. ٤
ھذا الصبر أو االحتمال أیًضا یسند التعفف، ألن بدونھ . والصبر، فیترك اإلنسان كل شيء برضا
  .ال یقدر اإلنسان أن یكون ضابًطا لنفسھ

 االحتمال من أجل السماویات یھب للنفس تقوى، أي یبعث فیھا الورع والمخافة :تقوى. ٥
  .یة، وھذه التقوى تعین اإلنسان، فیحتمل صابًرااإللھ

 من یخاف اهللا ویّتقیھ یعامل إخوتھ بلطٍف وحناٍن، وھذه المودة األخویة أیًضا :المودة األخویة. ٦
  .تمأل القلب ورًعا وتقوى

ھذا وقدر ما .  أما من یحب فقد اقتنى كل الفضائل، وال تقوم فضیلة ما بغیر محبة:المحبة. ٧
  . للمودة األخویة یحب اهللا، وقدر ما یحب اهللا یتسع لمودة الناسیتسع القلب

فبقدر ما تبتعد . تصور دائرة تخرج من مركزھا أشعة أو خطوط: [القدیس دوروثیؤسیقول 
وبالعكس كلما اقتربت من المركز تقاربت نحو ... الخطوط عن المركز تفترق عن بعضھا البعض

والخطوط من المركز . ي العالم ومركز الدائرة ھو اهللافترض أن ھذه الدائرة ف. بعضھا البعض
إلى المحیط أو من المحیط إلى المركز ھي طریق حیاة البشر، فإننا نجد نفس األمر، فبقدر ما 

یتحرك القدیسون في داخل الدائرة تجاه المركز راغبین في االقتراب من اهللا، یقترب كل منھما 
  .]لآلخر

  عنھأھمیة الجھاد وخطورة التخلي 

ألن ھذه إذا كانت فیكم وكثرت، تصّیركم ال متكاسلین، وال غیر مثمرین، لمعرفة ربنا یسوع . "١
  .]٨[" المسیح

متى كان فینا الجھاد في الفضائل السابق ذكرھا، ونمونا فیھا، تّصیرنا في حیاة حّیة نشیطة 
من أجل ھذا تطلب . ھذه الثمار وسیلة للتعرف على ربنا یسوع معرفة حقیقیة. مملوءة ثماًرا

الكنیسة من اإلشبین أن یزرع في الطفل المعّمد ھذه الفضائل على األرض الجیدة الخارجة من 
  .المعمودیة والمروّیة بالماء حي والروح القدس

  .]٩[" ألن الذي لیس عنده ھذه ھو أعمى، قصیر البصر، قد نسى تطھیر خطایاه السالفة. "٢

ى بال بصیرة روحیة، فقد إدراكھ لقیمة التطھیر السالف الذي نالھ وأما من كان خالًیا منھا فھو أعم
في المعمودیة، وھو قصیر البصر ال تتعدى عیناه األرضیات، مضروب بالنسیان من جھة أعمال 

  .اللَّھ معھ

لذلك باألكثر اجتھدوا أیھا اإلخوة أن تجعلوا دعوتكم واختیاركم ثابتین، ألنكم إذا فعلتم ذلك . "٣
  .]١٠["  أبًدالن تزّلوا

إن الجھاد ھام لجعل الدعوة واالختیار ثابتین، فبدونھ یزل اإلنسان ویتعثر كاألعمى، ویخسر 
  ...دعوتھ واختیاره



ألنھ ھكذا یقدم لكم بسعة : "ولكن خشي الرسول لئال ییأس أحد من خالصھ، لھذا أكمل قائًال
كوت اهللا مفتوح متسع مل]. ١١" [دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا یسوع المسیح األبدي

أبوابھ مفتوحة على مصراعیھ، ). ١٢: ٢تي (للمجاھدین ألننا إن صبرنا معھ، فسنملك معھ أیًضا 
  .ألن اهللا سخي وكریم

  تأكید الملكوت األبدي. ٣

  أنھ ال یحتاج إلى تذكیر: أوًال

  . موضوع الملكوت لیس أمًرا جدیًدا بل یكتب إلیھم عنھ لمجرد التذكرة

  مل أن أذكركم دائًما بھذه األمور،لذلك ال أھ"

  . وإن كنتم عالمین ومثبتین في الحق الحاضر

  . لكنني أحسبھ حًقا مادمت في ھذا المسكن أن أنھضكم بالتذكرة

  عالًما أن خلع مسكني قریب،

  . كما أعلن لي ربنا یسوع المسیح أیًضا

  .]١٥- ١٢[" فاجتھدوا أیًضا أن تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حین بھذه األمور

أن الوثنیین استشاطوا غیًظا القدیس أمبروسیوسأدرك الرسول اقتراب خلع مسكنھ، كما روى 
قبل الرسول مشورتھم، وفیما ھو خارج من باب . فأرادوا قتلھ، فأوعز إلیھ المؤمنون أن یھرب
 لكي إلي روما: إلي أین تذھب یا سیدي؟ فأجابھ: مدینة روما رأى السید داخًال فسألھ القدیس

فأدرك بطرس أن السید المسیح یرید استشھاده، فرجع للحال وأخبر المؤمنین بذلك، . أصلب ثانیة
 شھور إلى أن صلب منّكس الرأس، وقطعت رأس بولس الرسول بالسیف في نفس ٩وُسجن 
  .الیوم

 وھذا .إدراكھ اقتراب یوم انتقالھ جعلھ ال یھمل أن ُیذّكر أوالده بأبدیتھم بالرغم من علمھم بھا
  .التذكر ال یمل منھ المؤمن مھما تكرر، بل یتوق لسماعھ كمن یسمعھ ألول مرة

  .ونالحظ أن الرسول یطالب أوالده أن یتذكروا ھذا بعد انتقالھ

  التجلي یشھد لملكوتھ: ثانًیا

  ألننا لم نتبع خرافات مصنعة،"

  إذ عرفناكم بقوة ربنا یسوع المسیح ومجیئھ، 

  .]١٦[" ھبل قد كنا معاینین عظمت

لم تكن الكرازة بالملكوت من وحي خیال الرسل، بل عرفوا وعاینوا عظمة الرب وقوتھ خالل 
إن من : "أعمالھ وفي تجّلیھ، وقد عاین بطرس مع یعقوب ویوحنا التجلي الذي قال عنھ الرب



 وقد ).٢٨: ١٦مت " (القیام ھھنا قوًما ال یذوقون الموت حتى یروا ابن اإلنسان آتًیا في ملكوتھ
ورأینا مجده مجًدا كما لوحید من اآلب مملوء نعمة " :شھد أیًضا یوحنا بما عاینھ في التجلي قائًال

  ).١٤: ١یو" (وحًقا

  وماذا أدرك في التجلي؟: ثالًثا

  ألنھ أخذ من اهللا اآلب كرامة ومجًدا،"

  إذ أقبل علیھ صوت كھذا من المجد األسنى، 

  . ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سررت

  ونحن سمعنا ھذا الصوت مقبًال من السماء 

  .]١٨- ١٧[" إذ كنا معھ في الجبل المقدس

انكشفت كرامتھ ومجده اللذان أخذھما من اآلب، فإذ أخلى ذاتھ بإرادتھ، صار عبًدا لیعود . ١
ھذا القبول لیس من أجل نفسھ، . فیتقبل الكرامة والمجد اللذین لھ من یدّي اآلب في طاعة كاملة

  .ول البشریة كلھا في شخصھ، لكي نكون شركاء معھ في كرامتھ ومجدهلكنھ قب

وعلى " نحن سمعناه"اآلب یشھد لھ أنھ ابنھ الحبیب الذي بھ ُسر، ولم یكن ذلك وھًما بل . ٢
  .شاھدین أو ثالثة تقوم الشھادة

  .، ألن مجد الرب وكرامتھ لیسا أرضیین بل سماویین"من السماء"ھذا الصوت . ٣

  ".إذ كنا معھ في الجبل المقدس"لرب جعلھ الجبل مقدًسا تجّلي ا. ٤

  األنبیاء یشھدون لھ: رابًعا

  وعندنا الكلمة النبویة وھي أثبت،"

  التي تفعلون حسًنا إن انتبھتم إلیھا 

  كما إلى سراج منیر في موضع مظلم،

  ].١٩" [إلى أن یتفجر النھار، ویطلع كوكب الصبح في قلوبكم

-٢٠: ٣، أع ١٢-١٠: ١ بط ١(م للختان بشھادة نبوات العھد القدیم یھتم الرسول بطرس كخاد
إنھا شھادة أنبیاء من أزمنة مختلفة تدور حول تجسد الرب وآالمھ وصلبھ . وھي أثبت) ٢١

  .وقیامتھ وأمجاده ومجیئھ الثاني

التي تفعلون حسًنا إن انتبھتم "یمدحھم الرسول من أجل اھتمامھم بدراستھا وفحصھا بتدقیق 
 -  الرب یسوع - یبدد الظلمة، ویشرق في القلب كوكب الصبح ،"یھا كما إلى سراج منیرإل

  .ویظھر نھاره مضیًئا ظلمة القلب



  عالمین ھذا أوًال،"

  .أن كل نبوة الكتاب لیست من تفسیر خاص

  ألنھ لم تأت نبوة قط بمشیئة إنسان، 

  بل تكلم أناس اللَّھ القدیسون، 

  ].٢١-٢٠" [مسوقین من الروح القدس

سّجل األنبیاء نبواتھم ال عن اجتھاد بشري، أي لیس عن تفسیر خاص، بل بوحي من الروح 
إنھم أشبھ بالقیثارة في یدي الروح تحركھا لتعطي لحًنا عذًبا عن محبة اللَّھ المعلنة في . القدس

  .تجسد الرب وموتھ وقیامتھ ومجیئھ الثاني لنرث معھ

  .، ألنھم قیثارتھ، مسوقین كالسفینة التي یوجھھا رّبان ماھر"أناس اللَّھ"اھم الرسول وقد دع

أیھا الرجال اإلخوة كان ینبغي أن یتم ھذا المكتوب الذي ": ھذا ما نطق بھ الرسول أیًضا قائًال
  ).١٥: ١أع  ("سبق الروح القدس فقالھ بفم داود

  : األب ھیبولیتسویقول 

طوباویین أنھم عیوننا، إذ سبق فرأوا خالل اإلیمان أسرار الكلمة، وصاروا یقال عن األنبیاء ال[
خداًما لتلك األمور الخاصة باألجیال المتعاقبة، فال یتحدثون فقط عن األمور الماضیة، بل 

  ...ویعلنون الحاضر والمستقبل

آالت موسیقى، ألن ھؤالء انتعشوا بالروح القدس، وتكّرموا كثیًرا بالكلمة ذاتھ، وھكذا كانوا ك
) المسیح( یعملون مًعا في انسجام، وإذ كان الكلمة plectrumوكانت لھم الكلمة دائًما مثل آلة 

  .]یحثھم یعلنون إرادة اللَّھ، ألنھم لم یكونوا یتكلمون من ذواتھم، وال حسب أھوائھم

یا لنا ببر الھنا  سمعان بطرس عبد یسوع المسیح و رسولھ الى الذین نالوا معنا ایمانا ثمینا مساو١
  و المخلص یسوع المسیح

   لتكثر لكم النعمة و السالم بمعرفة اهللا و یسوع ربنا٢
 كما ان قدرتھ االلھیة قد وھبت لنا كل ما ھو للحیاة و التقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد و ٣

  الفضیلة
 الطبیعة االلھیة  اللذین بھما قد وھب لنا المواعید العظمى و الثمینة لكي تصیروا بھا شركاء٤

  ھاربین من الفساد الذي في العالم بالشھوة
   و لھذا عینھ و انتم باذلون كل اجتھاد قدموا في ایمانكم فضیلة و في الفضیلة معرفة٥
   و في المعرفة تعففا و في التعفف صبرا و في الصبر تقوى٦
   و في التقوى مودة اخویة و في المودة االخویة محبة٧
انت فیكم و كثرت تصیركم ال متكاسلین و ال غیر مثمرین لمعرفة ربنا یسوع  الن ھذه اذا ك٨

  المسیح
   الن الذي لیس عنده ھذه ھو اعمى قصیر البصر قد نسي تطھیر خطایاه السالفة٩

 لذلك باالكثر اجتھدوا ایھا االخوة ان تجعلوا دعوتكم و اختیاركم ثابتین النكم اذا فعلتم ذلك لن ١٠
  تزلوا ابدا



  نھ ھكذا یقدم لكم بسعة دخول الى ملكوت ربنا و مخلصنا یسوع المسیح االبدي ال١١
   لذلك ال اھمل ان اذكركم دائما بھذه االمور و ان كنتم عالمین و مثبتین في الحق الحاضر١٢
   و لكني احسبھ حقا ما دمت في ھذا المسكن ان انھضكم بالتذكرة١٣
  نا یسوع المسیح ایضا عالما ان خلع مسكني قریب كما اعلن لي رب١٤
   فاجتھد ایضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حین بھذه االمور١٥
 الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا یسوع المسیح و مجیئھ بل قد كنا معاینین ١٦

  عظمتھ
 ھو ابني  النھ اخذ من اهللا االب كرامة و مجدا اذ اقبل علیھ صوت كھذا من المجد االسنى ھذا١٧

  الحبیب الذي انا سررت بھ
   و نحن سمعنا ھذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معھ في الجبل المقدس١٨
 و عندنا الكلمة النبویة و ھي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبھتم الیھا كما الى سراج منیر في ١٩

  موضع مظلم الى ان ینفجر النھار و یطلع كوكب الصبح في قلوبكم
  مین ھذا اوال ان كل نبوة الكتاب لیست من تفسیر خاص عال٢٠
  س النھ لم تات نبوة قط بمشیئة انسان بل تكلم اناس اهللا القدیسون مسوقین من الروح القد٢١

  األصحاح الثاني

  ظھور المعلمین الكذبة
  .٢-١ظھور المبتدعین وخطورتھم . ١

  .٩- ٣دینونتھم أكیدة . ٢

  .٢٢-١٠صفاتھم . ٣

  ظھور المبتدعین وخطورتھم. ١

  ولكن كان أیًضا في الشعب أنبیاء كذبة،"

  كما سیكون فیكم أیًضا معلمون كذبة،

  الذین یدّسون بدع ھالك،

  وإذ ھم ینكرون الرب الذي اشتراھم، 

  یجلبون ھالًكا سریًعا، 

  وسیتبع كثیرون تھلكاتھم، 

  ].٢-١" [الذین بسببھم ُیجدف على طریق الحق

ًھا الحق، بإظھار ما ھو على مثلھ، فكما یعمل ال یكف إبلیس عن أن یخدع بكل طریقة، مشّو
الروح القدس في األنبیاء الحقیقیین شاھدین للرب، ھكذا ظھر أیًضا أنبیاء كذبة یعمل فیھم إبلیس 



، وكما یوجد رعاة حقیقیون، ھكذا یوجد معلمون كذبة )٥- ١: ١٣؛ تث ٢٥: ٢٣؛ ١٤: ١٤إر (
: ، كما حذر الرسول أساقفة أفسس قائًال)٢٤:٢٤؛ ١٥: ٧مت (قد حذرنا ربنا یسوع منھم . أیًضا

  ).٣٠: ٢٠أع " (ومنكم أنتم سیقوم رجال یتكلمون بأموٍر ملتویٍة لیجتذبوا التالمیذ وراءھم"

یلزمنا أال ندھش من وجود الھرطقات، ألنھ قد سبق الرب فأنبأنا بقیامھا، : [العالمة ترتلیانیقول 
  ).]١٩: ١١ كو ١(إیمان فتھب فرصة للتذكیة إذ تفسد إیمان البعض، لكنھا تقدم تجربة 

  : أما مضارھا فكما یقول الرسول. فالھرطقات لھا مضارھا كما لھا منافعھا

  .ینكرون الرب الذي اشتراھم، مستھینین بالدم الثمین المدفوع ألجل إیماننا المستقیم. ١

  .بناءال یھلكون وحدھم، بل یحدرون معھم آخرین للھالك، والھدم أسرع من ال. ٢

 فبالرغم من ادعاءاتھم أنھم متمسكون ".بسببھم یجدف على طریق الحق "یسیئون إلى اهللا، إذ. ٣
  .باإلنجیل إال أن انحراف إیمانھم وسیرتھم یسببان تجدیًفا على اسم الرب

  : القدیس أغسطینوسأما منافع الھرطقات فكما یقول 

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

فإذ ... انظروا أیھا اإلخوة فائدة الھراطقة، فإن اهللا بحسب تدبیره یستخدم حتى األشرار للخیر
وبحثھم ...  النفوس الصغیرة، وإذ تضطرب تبحث في الكتاب المقدسیبتدع الھراطقة تضطرب

  .]ھذا بمثابة قرع رؤوس الرضع على صدر أّمھاتھم لكي ینالوا اللبن الكافي

  دینونتھم أكیدة. ٢

  وھم في الطمع یتجرون بكم بأقوال مصّنعة،"

  الذین دینونتھم منذ القدیم ال تتوانى،

  ]٣" [وھالكھم ال ینعس

النفوس مستھینین بھا وبالدم الكریم المسفوك ألجلھا، مستخدمین في ذلك أقواًال إذ یتاجرون ب
 "بالكالم الطیب واألقوال الحسنة یخدعون قلوب السلماء"مصّنعة، أي أحادیث لینة خادعة، إذ 

لھذا فإن دینونتھم منذ القدیم قائمة تنتظرھم، وھالكھم ال یغفل عنھم مھما شعروا ). ١٨: ١٦رو (
  .  كاذبةبطمأنینة

  :ودلیل إدانتھم

  إدانة المالئكة الساقطین: أوًال

  ألنھ إن كان اهللا لم یشفق على مالئكة أخطأوا،"

  بل في سالسل الظالم طرحھم في جھنم،



  ].٤" [وسّلمھم محروسین للقضاء

  .في صیغة الماضي تعني تأكید ما سیكون في المستقبل" طرحھم"ونالحظ أن قولھم 

 ھذا النص في إثبات أن المالئكة األشرار لم یخلقوا ھكذا، بل سالقدیس أغسطینواستخدم 
  .بسقوطھم في الخطأ صاروا أشراًرا

  ھالك العالم القدیم: ثانًیا

  ولم یشفق على العالم القدیم، "

  بل إنما حفظ نوًحا ثامًنا كارًزا للبّر، 

  ].٥" [إذ جلب طوفاًنا على عالم الفّجار

یة السابقة، أي إن كان اهللا لم یشفق على العالم القدیم في أیام ھذه الجملة متصلة بالجملة الشرط
نوح الذي كرز للبّر ولم یسمعوا لھ، فجلب علیھم طوفاًنا بسبب فجورھم، فھل ال یدین اهللا 

  المبتدعین؟

لعلھ دخل بعد أوالده . ، أي بالرغم من أنھ الشخص الثامن من الُفلك"حفظ نوًحا ثامًنا"وقد 
كما أن كثرة . یطمئن علیھم، فإن قلة عددھم لم تمنع اھتمام اهللا بھم وحفظھمونسائھم وزوجتھ ل

  .األشرار ال یمنع إدانتھم

  حرق سدوم وعمورة: ثالًثا

  وإذ رمَّد مدینتّي سدوم وعمورة حكم علیھما باالنقالب،"

  ].٦"[واضًعا عبرة للمعتّدین أن یفجروا 

ة للتاریخ البشري كلھ، ألنھ إذ ارتفع شّرھم لقد صار إحالة مدینتي سدوم وعمورة إلى رماد عبر
  !وامتأل كأس آثامھم أھلكھما اهللا، ھكذا كل من یتمادى في الشر دون أن یتوب

وحتى في . كمن ُیحكم علیھ باإلعدام، ألن أجرة الخطیة الموت" حكم علیھما باالنقالب"لقد 
 شرھما لخیر اآلخرین، إذ ھالكھما الذي ھو ثمرة فجورھما یخرج اهللا من اآلكل أكًال، محّوًال

ففي حرق المدینتین لم ینَس اهللا . ھذا وقد كشف اهللا مدى اھتمامھ بأوالده. یعتبرون بھما فیتوبون
  .لوًطا وابنتیھ بالرغم من قلة عددھم بالنسبة لألشرار

  وأنقذ لوًطا البار مغلوًبا من سیرة األردیاء في الدعارة، "

  إذ كان البار بالنظر والسمع 

  وھو ساكن بینھم،

  ].٨-٧" [یعذب یوًما فیوًما نفسھ البارة بأفعالھم األثیمة



األرض " إبراھیم"لقد ألقى لوط نفسھ بنفسھ وسط األردیاء، إذ اختار األرض الخصبة تارًكا لعمھ 
لكن لوط لم یندمج مع األشرار في دعارتھم، غیر . الجرداء، لھذا استحق أن یخرج فارغ الیدین

  ! تتعذب یوًما فیوًما مما یراه ویسمعھ من أفعالھم األثیمةأن نفسھ كانت

 مغلوًبا من"لعدم تدنسھ بالفساد الذي حولھ، إذ كانت نفسھ مرة ) ١٦: ١٩تك(لقد أنقذ الرب لوًطا 
  .، ألنھا سیرة ثقیلة على نفس المؤمن"سیرة األردیاء في الدعارة

  یعلم الرب أن ینقذ األتقیاء من التجربة، "

  ].٩" [ثمة إلى یوم الدین معاقبینویحفظ اآل

  :ھذه ھي النتیجة التي یرید أن یعلنھا الوحي

  .في وسط التجربة یمیز اهللا بین األتقیاء والمحفوظین للعقاب. ١

اهللا في تركھ األتقیاء بین األشرار ال یعني أنھ قد نسیھم، بل یعرف كیف ینقذھم، وذلك كمثل . ٢
  .لحنطة إلى یوم الحصاد فیفرزھماالزارع الذي یترك الزوان ینمو مع ا

  ."یحفظ اآلثمة إلى یوم الدین معاقبین"ال یتعجل اهللا على عقاب الفجار، بل . ٣

  صفاتھم. ٣

  :لخص الرسول صفات ھؤالء المعلمین الكذبة باآلتي

  .مخادعون. ٥. سالكون حسب الجسد. ١

  .محبون لألجرة. ٦. یستھینون بالسیادة. ٢

  .عقماء. ٧. جاھلون كالحیوانات. ٣

  .یشّوھون مفھوم الحّریة. ٨. محبون للذة. ٤

  .وقد سبق لنا شرح بعض ھذه الصفات في تفسیر رسالة یھوذا

  .سالكون حسب الجسد. ١

  "والسیما الذین یذھبون وراء الجسد في شھوة النجاسة"

  : في مقالھ عن ضبط النفس بینالقدیس أغسطینوسوقد مّیز 

  .هللا كلي الصالح، لذلك فھو صالحوھو من عمل ا: الجسد بغرائزه. أ

  .وھي من عمل اهللا كلي الصالح، لذلك فھي صالحة: الروح بطاقاتھا. ب

  .وھي دخیلة على اإلنسان نتیجة انحراف توجیھ غرائز اإلنسان وطاقاتھ: شھوات الجسد. ج



وھي اشتیاقات الروح لتنطلق إلى حضن الخالق، وھذه تضاد شھوات الجسد : شھوات الروح. د
  .تي ھي كالمرض دخیلة على اإلنسانال

یعني أن اإلنسان یسلك حسب ھواه أو ذاتھ أو رغباتھ األرضیة " یذھبون وراء الجسد"فالقول 
القدیس وكما یقول . البشریة ولیس حسب شھوات الروح، أي لیس حسب إرادة اهللا السماویة

  :أغسطینوس

ألستم جسدیین وتسلكون "ل ھذا كشفھ الرسول نفسھ بصورة أوضح في موضع آخر، إذ یقو[
، بل قال "وتسلكون حسب الجسد: "فعندما دعاھم جسدیین لم یقل). ٣: ٣ كو ١" (بحسب البشر؟

حسب "یستحق اللوم ومن یسلك " حسب الجسد"، ألنھ بالحق لو كان من یسلك "حسب البشر"
  ؟"وتسلكون حسب البشر"یستحق المدیح، لما قال لھم موبًخا " البشر

  .ال تسلك حسب البشر، بل حسب الذي خلقك. نانصت یا إنسا

ألن ) ولیس فقط على غیرك(ال تفلت منھ حتى باتكالك على ذاتك . ال تھرب من ذاك الذي أوجدك
)... ٥: ٣كو٢ ("لیس أننا ُكفاة من أنفسنا بل كفایتنا من اهللا "ذاك الذي لم یسلك حسب البشر، قال

  .لھذا ال تسلك یا إنسان حسب ذاتك وإال ھلكت

، ال تسلك )١٣: ٨رو  ("ألن إن عشتم حسب الجسد فستموتون ":عندما تسمع یا إنسان القول
حسب ذاتك، ألن الشیطان لیس لھ جسد، ومع ذلك إذ أراد أن یعیش حسب ذاتھ لم یثبت في الحق 

  ).٤٤: ٨رو (

وأیة ... إذن ھؤالء المعلمون یذھبون وراء الجسد، أي وراء نزواتھم الخاصة في شھوة النجاسة
رو (نجاسة أبشع من أن یقبل اإلنسان إرادتھ عوض إرادة اهللا وعوض االنقیاد بروح اهللا كابن لھ 

  ]ینقاد بأعمال جسده؟) ١٤: ٨

  یستھینون بالسیادة. ٢

  ویستھینون بالسیادة،"

  جسورون، معجبون بأنفسھم،

  ].١٠" [ال یرتعبون أن یفتروا على ذوي األمجاد

  . ، نرجو الرجوع إلیھ٨ة في تفسیر رسالة یھوذا ع وقد سبق لنا شرح ھذه العبار

إنھم معتدون بذواتھم وبآرائھم، ال یقبلون الخضوع لما تسلمتھ الكنیسة جیًال بعد جیٍل، بل یرغبون 
  .في شرح الكتاب المقدس وتفسیرھم لھ حسبما تملیھ علیھم أفكارھم الخاصة

ھم أعظم منھم قوة وقدرة وفھًما وحكمة، ال وھم في ھذا ال یقتدون بالمالئكة المتواضعین، الذین و
راجع تفسیر رسالة یھوذا ع (یقدمون حكم افتراء حتى ضد الشیاطین بل یتركون الرب ینتھرھم 

٩.(  

  جاھلون كالحیوانات. ٣



  أما ھؤالء فكحیوانات غیر ناطقة طبیعیة،"

  مولودة للصید والھالك،

  یفترون على ما یجھلون،

  ]١٢" [فسیھلكون في فسادھم

القدیس إذ یرفضون الحق ویقاومونھ، یكونون بال فھم كالحیوانات غیر الناطقة، وكما یقول 
ألن عقولھم تسحبھا الشھوات، كما . ھذه النفوس تھلك كالحیوانات العجم: [أنطونیوس الكبیر

  .، بل صاروا أدنى منھا]تسحب الخیول الجامحة راكبیھا

: القدیس أنطونیوسإلنسان وھب عقًال كما یقول إن الحیوانات غیر ناطقة بالطبیعة، لكن ا. أ
  .، فانحرافھم عما ُخلقوا ألجلھا یجعلھم أدنى من الحیوانات]لیعین اإلنسان في عالقتھ مع اهللا[

، أما اإلنسان فمخلوق لیحیا إلى األبد، وكما یقول "للصید والھالك"إن الحیوانات مخلوقة . ب
العاقل عندما یفحص نفسھ یرى ما یجب علیھ أن یفعلھ، وما اإلنسان : [القدیس أنبا أنطونیوس

ھو نافع لھ، وما ھو قریب لنفسھ، ویقودھا إلى الخالص، كما یرى ما ھو غریب عن النفس 
  .]ویقودھا إلى الھالك، وبھذا یتجنب ما یؤذي النفس باعتباره شیًئا غریًبا عنھا

جاسر یفترون، مقاومین الحق مع أنھ كان إن المبتدعین لیس فقط یجھلون األمور، لكنھم في ت. ج
  .یجدر بھم على األقل أن یصمتوا بسبب جھلھم

أي َأسلموا أنفسھم بأنفسھم " سیھلكون في فسادھم"إن سبب ھالكھم لیس خارًجا عنھم، بل . د
  .للھالك

  محبون للذة. ٤

  . آخذین أجرة اإلثم الذین یحسبون تنعم یوم لذة"

  أدناس وعیوب، 

  ]. ١٣" [ورھم صانعین والئم معكمیتنعمون في غر

نجدھم في العالم كأنھم ناجحون ومزدھرون، إذ یتنعمون بلذة یوم قصیر، البد أن یعبر لیأتي یوم 
  .الدین

، فیفرحون بلذة مؤقتة "لنأكل ونشرب ألننا غًدا نموت"ھذا ھو مبدأھم كمبدأ األبیقوریین 
وھم في ھذا یقتدون بعیسو الذي من أجل لذة . ةیحسبونھا نصیبھم، متجاھلین السعادة األبدیة الدائم
  .أكلة عدس باع بكوریتھ، وعاد لیبكي بمرارة بال نفع

الذي یزرعھ اإلنسان إّیاه یحصد، ألن من یزرع لجسده فمن الجسد یحصد : "یقول الرسول
  .وإذ یتنعمون ھنا في غرورھم، آخذین أجرة اإلثم، یتعّذبون ھناك). ٨-٧: ٦غل (" فساًدا



، أي یحاولون نسب أنفسھم إلى ولیمة "صانعین والئم معنا"طورة ھؤالء المبتدعین أنھم أما خ
  .المسیح، ویدعون أنھم أعضاء في الكنیسة، وھم یحملون كل كراھیة وُبغضة ضدھا

  مخادعون. ٥

  لھم عیون مملوءة فسًقا، ال تكف عن الخطیة، "

  . خادعون النفوس غیر الثابتة

   لھم قلب متدرب في الطمع،

  ].٤" [أوالد اللعنة

فیفقد المعلم . من یستھین بحیاتھ فیعیش في إباحیة باستھتار تصیر عیناه مملوءة فسًقا، أي زنا
الكاذب العین البسیطة التي تنیر الجسد كلھ، وتصیر عیناه مظلمتین ال تنظران إال ما ھو شر 

، وال یكّفون عن الخطیة، ھؤالء المعّلمون المملوءة عیونھم فسًقا. "ال تكف عن الخطیة"ودنس 
  .یخدعون النفوس غیر الثابتة خالل مظھرھم الخارجي المملوء غیرًة وحماًسا وطھارًة وعفًة

.  أي یحمل قلبھم ما تمتلئ بھ عیونھم من فسق،"لھم قلب متدرب في الطمع، أوالد اللعنة"ھؤالء 
ل وفي صنع الشر واقتناء قلب ال یشبع وال یرتوي، في طمٍع دائٍم، ال من جھة المادة فحسب، ب

لھذا ! الكرامة وحب الظھور، ولو على فیھ ھالك البسطاء، واالنحراف بھم عن إیمانھم البسیط
  ".اللعنة أوالد"استحقوا أن یدعوا 

  محبون لألجرة. ٦

  قد تركوا الطریق المستقیم فضّلوا،"

  . تابعین طریق بلعام بن بصور، الذي أحب أجرة اإلثم

  یخ تعّدیھ،ولكنھ حصل على توب

  ].١٦-١٥" [إذ منع حماقة النبي حمار أعجم، ناطًقا بصوت إنسان

 أي كانوا یوًما ما سالكین فیھ، لكنھم انحرفوا منخدعین بطریق ،"قد تركوا الطریق المستقیم"
وقد استخدم اهللا الحمار األعجم . بلعام محب أجرة اإلثم من الخدمة، حتى انغلق ذھنھ فلم یدرك

  .عقلھلتوبیخ من فقد 

  عقماء. ٧

  ھؤالء ھم آبار بال ماء، "

  . غیوم یسوقھا النوء

  ].١٧" [الذین قد ُحفظ لھم قتام الظالم إلى األبد



. فإذ یرى الظمآن البئر یفرح بھا، لكنھ یحاول الشرب فال یجد ماًء. لھم مظھر خارجي خادع
 وستنكشف حقیقة ھذا .وكالفالح الذي یفرح بالغیوم، لكن سرعان ما تحملھا لریاح دون أن تمطر

، أي یتركھم الرب ھنا قلیًال، وال "الذین قد ُحفظ لھم قتام الظالم إلى األبد"المظھر في األبدیة 
  .یعلموا أنھم محفوظون للظلمة األبدیة

  ألنھم إذ ینطقون بعظائم الُبطِل، "

  یخدعون بشھوات الجسد في الدعارة

  ].١٨" [من ھرب قلیًال من الذین یسیرون في الضالل

أي أنھم یدعون في كبریاٍء واعتداٍد المعرفة الفائقة والحكمة، ویحسبون أن تعالیمھم ذات شأن، 
وإذ یجذبون الناس عن . وھم في الحقیقة مخدوعون بشھوات الجسد، أي بنزواتھم الخاصة

 إنھم یقدمون آماًال عظیمة ویفتحون الباب للخطاة، لكن. ضاللھم، یلقونھم مرة أخرى فیما ھو أشر
  .في ھذا كلھ یعتمدون على فلسفتھم الذاتیة، فیحرفونھم معھم في ضاللھم

  یشّوھون مفھوم الحریة. ٨

  واعدین إّیاھم بالحریة، "

  ھم أنفسھم عبید الفساد،

  ]١٩" [ألن ما أنغلب منھ أحد، فھو ُمستعبد أیًضا

لألسف ھم أنفسھم وھذه الكرازة لھا جاذبیتھا الجمیلة ومظھرھا البّراق، لكن … یكرزون بالحریة
الحق الحق أقول لكم أن كل ما یعمل "مستعبدون للخطیة ألنھم مغلوبون منھا، وكما یقول الرب 

التي من " الحریة"ولعلھم استخدموا ھذه الكلمة العذبة ). ٣٤: ٨یو " (الخطیة ھو عبد للخطیة
كأبناء أحرار ورثة ھذا كلھ لیصعدنا معھ . أجلھا جاء الرب متجسًدا وتألم ومات وقبر وقام وصعد

  : استخدموھا في مفھوم خاطئ مثل. الملكوت

یوحنا كاسیان  ھذا األمر مع األبوین األب ثیوناسالتحرر من الناموس باستھتار، وقد عالج . ١
 لألب ثیوناس األب یوحنا كاسیانوكما یقول .  عالًجا مستفیًضا یمكن الرجوع إلیھوجرمانیوس

 ولم یفوق مطالبھا بعد، ال یقدر أن یصل إلى كمال اإلنجیل، الشخص الخاضع لشرائع الناموس،[
  .]حتى ولو كان یفخر، في تھاونھ، أنھ مسیحي ومتحرر بنعمة الرب

  .التحرر من النظم والترتیبات التي وضعتھا الكنیسة ألجل حیاة أوالدھا. ٢

  .التحرر بمعنى الفوضى في العبادة یفعل ما یشاء بال إرشاد. ٣

  ألنھ إذا كانوا بعدھا ھربوا من نجاسات العالم "

  بمعرفة الرب والمخلص یسوع المسیح،

  یرتبكون أیًضا فیھا فینغلبون، 



  ].٢٠" [فقد صارت لھم األواخر أشر من األوائل

إذ ینادون بربنا یسوع المسیح كمخلٍص یعودون فیرتكبون الخطیة مغلوبین منھا، وبھذا یصیرون 
، إذ بعدما )٢٦: ١١(المثال الذي ذكره الرب في إنجیل معلمنا لوقا البشیر إلى حال أشر، وذلك ك

خرج الشیطان من إنساٍن ولم یجد لھ مكاًنا، عاد فوجد مسكنھ األول مكنوًسا مزیًناأ فاستصحب 
  .معھ سبعة شیاطین أشر منھ

  ...وسر ما بلغ إلیھ حالھم في المرة الثانیة ھو

  ).٤٥: ١٢مت (أنھ لم یعد لھم الجھل عذًرا . ١

  .من سقط ولھ معرفة ال یعود ینصت بعد إلى من یرشده أو یعظھ. ٢

  .السقوط بمعرفة یدفع اإلنسان إلى الیأس. ٣

  ألنھ كان خیًرا لھم لو لم یعرفوا طریق البّر،"

  .من أنھم بعد ما عرفوا یرتّدون عن الوصیة المقدسة المسلمة إلیھم

  :قد أصابھم ما في المثل الصادق

  .]٢٢-٢١" [عاد إلى قیئھ، وخنزیرة مغتسلة إلى مراغة الحماةكلب قد 

أم  ("كما یعود الكلب إلى قیئھ ھكذا یعید حماقتھ"وقد اقتبس الرسول ھذا المثل عن سفر األمثال 
والمراغة ھو مكان التمرغ، والحمأة ھي الطین األسود النتن الذي فیھ تتمرغ ). ١١: ٢٦

  .الخنازیر

سمعوا وتحدثوا عن الحریة التي في المسیح إلى حیاة العبودیة مرة أخرى ھكذا یعود ھؤالء بعدما 
: القدیس أغسطینوسوكما یقول . بسبب شرھم، ویصیروا عبیًدا مھما ادعوا ألنفسھم أنھم سادة

  .]اإلنسان الصالح وإن كان عبًدا فھو حر، أما الشریر فحتى إن كان ملك فھو عبد[

 كذبة كما سیكون فیكم ایضا معلمون كذبة الذین یدسون بدع  و لكن كان ایضا في الشعب انبیاء١
  ھالك و اذ ھم ینكرون الرب الذي اشتراھم یجلبون على انفسھم ھالكا سریعا

   و سیتبع كثیرون تھلكاتھم الذین بسببھم یجدف على طریق الحق٢
و ھالكھم ال  و ھم في الطمع یتجرون بكم باقوال مصنعة الذین دینونتھم منذ القدیم ال تتوانى ٣

  ینعس
 النھ ان كان اهللا لم یشفق على مالئكة قد اخطاوا بل في سالسل الظالم طرحھم في جھنم و ٤

  سلمھم محروسین للقضاء
 و لم یشفق على العالم القدیم بل انما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر اذ جلب طوفانا على عالم ٥

  الفجار
   باالنقالب واضعا عبرة للعتیدین ان یفجروا و اذ رمد مدینتي سدوم و عمورة حكم علیھما٦
   و انقذ لوطا البار مغلوبا من سیرة االردیاء في الدعارة٧
   اذ كان البار بالنظر و السمع و ھو ساكن بینھم یعذب یوما فیوما نفسھ البارة باالفعال االثیمة٨
  عاقبین یعلم الرب ان ینقذ االتقیاء من التجربة و یحفظ االثمة الى یوم الدین م٩



 و ال سیما الذین یذھبون وراء الجسد في شھوة النجاسة و یستھینون بالسیادة جسورون ١٠
  معجبون بانفسھم ال یرتعبون ان یفتروا على ذوي االمجاد

   حیث مالئكة و ھم اعظم قوة و قدرة ال یقدمون علیھم لدى الرب حكم افتراء١١
 للصید و الھالك یفترون على ما یجھلون  اما ھؤالء فكحیوانات غیر ناطقة طبیعیة مولودة١٢

  فسیھلكون في فسادھم
 اخذین اجرة االثم الذین یحسبون تنعم یوم لذة ادناس و عیوب یتنعمون في غرورھم صانعین ١٣

  والئم معكم
 لھم عیون مملوة فسقا ال تكف عن الخطیة خادعون النفوس غیر الثابتة لھم قلب متدرب في ١٤

  الطمع اوالد اللعنة
  قد تركوا الطریق المستقیم فضلوا تابعین طریق بلعام بن بصور الذي احب اجرة االثم ١٥
   و لكنھ حصل على توبیخ تعدیھ اذ منع حماقة النبي حمار اعجم ناطقا بصوت انسان١٦
   ھؤالء ھم ابار بال ماء غیوم یسوقھا النوء الذین قد حفظ لھم قتام الظالم الى االبد١٧
ظائم البطل یخدعون بشھوات الجسد في الدعارة من ھرب قلیال من الذین  النھم اذ ینطقون بع١٨

  یسیرون في الضالل
   واعدین ایاھم بالحریة و ھم انفسھم عبید الفساد الن ما انغلب منھ احد فھو لھ مستعبد ایضا١٩
 النھ اذا كانوا بعدما ھربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب و المخلص یسوع المسیح ٢٠

   ایضا فیھا فینغلبون فقد صارت لھم االواخر اشر من االوائلیرتبكون
 النھ كان خیرا لھم لو لم یعرفوا طریق البر من انھم بعدما عرفوا یرتدون عن الوصیة ٢١

  المقدسة المسلمة لھم
  ة قد اصابھم ما في المثل الصادق كلب قد عاد الى قیئھ و خنزیرة مغتسلة الى مراغة الحما٢٢

  األصحاح الثالث

  مجيء المسیح الثاني
  .٢-١الكتاب المقدس یركز حولھ مجیئھ . ١

  .١٠- ٣المبتدعون ینكرون مجیئھ . ٢

  .١٤- ١١واجباتنا تجاه مجیئھ . ٣

  .١٨- ١٥الختام . ٤

  الكتاب المقدس یركز حولھ مجیئھ. ١

  ھذه أكتبھا اآلن إلیكم رسالة ثانیة أیھا األحباء،"

  فیھما أنھض بالتذكرة ذھنكم النقي، 

  لتذكروا األقوال التي قالھا سابًقا األنبیاء القدیسون 

  ].٢" [ووصیتنا نحن الرسل وصیة الرب والمخلص



الرسول في األصحاح األول عاد ھنا لیخبرھم أن ھذه الرسالة الثانیة أیًضا ال تأتي  كما سبق وأكد
  : الذي ھو" نيمجيء الرب الثا"بجدید، بل یحثھم بخصوص 

  .سبق األنبیاء فأنبأوا عن مجیئھ. ١

  ).٤٠: ١٢؛ لو ٣٧- ٣٥: ١٣؛ مر ٢٩-٢٦: ٢٤مت (أوصى الرب بھ . ٢

  ).٤- ٢: ٥ تس ١(أوصى بھ الرسل والتالمیذ . ٣

  .ھذه ھي غایة كلمة اهللا في العھدین أن ننتظر مجيء الرب ونلتقي بھ ومعھ إلى األبد

  المبتدعون ینكرون مجیئھ. ٢

  ین ھذا أوًال أنھ سیأتي في آخر األیام قوم مستھزئون،عالم"

  . سالكین بحسب شھوات أنفسھم

  قائلین أین ھو موعد مجیئھ،

  ].٤- ٣" [ألنھ من حین رقد اآلباء كل شيء باق ھكذا من بدء الخلیقة

الخاصة إلى إنكار الوحي اإللھي وإنكار لقد سبق فتأكدنا من قیام أناس مستھزئین تدفعھم شھواتھم 
أن وراء كل إلحاد شھوة، وذلك لكي یھدئ القدیس أغسطینوس وكما یقول . القیامة والدینونة

  .اإلنسان ضمیره ویستبیح لنفسھ أن یفعل ھواه

  :وھنا یقدم الرسول الردود التالیة مؤكًدا مجیئھ الثاني

  الخلقة والطوفان. ١

  ادتھم أن السماوات كانت منذ القدیم،ألن ھذا یخفي علیھم بإر"

  واألرض قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بھن العالم الكائن، 

  حینئذ فاض علیھ الماء فھلك، 

  وأما السماوات واألرض الكائنة اآلن 

  فھي مخزونة بتلك الكلمة عینھا،

  ].٧- ٥" [محفوظة للنار إلى یوم الدین وھالك الناس الفّجار

عن قیامة ) ١٣- ١( بأن الرسول لم یذكر شیًئا في ھذا الفصل یس أغسطینوسالقدوكما یقول 
  .األموات مركًزا إثبات األدلة على دمار العالم



بكلمة الرب ُصنعت السماوات وبنسمة فیھ "فإذ یقولون أن كل شيء باق من بدء الخلیقة نسوا أنھ 
: ٧تك (قدیم من ھم على األرض نسوا أن الخالق أیًضا سمح بالطوفان، فأھلك في ال". كل جنودھا

  .، وھذه صورة مبسطة للھالك المنتظر الذي یحل بالفّجار)١١

  عدم خضوع اهللا للزمن . ٢

  ولكن ال یخفى علیكم ھذا الشيء الواحد أیھا األحباء،"

  ].٨" [أن یوًما واحًدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كیوٍم واٍحد

، أما اهللا فال یخضع للزمن بل فوق حدوده، إذ كل یخضع اإلنسان للزمن لھذا یتعجل األمور
: ٢٠مت (فال عجب أن حسب الخلقة من آدم حتى یوم مجیئھ بیوٍم واحد . األمور مكشوفة قدامھ

  ).٤: ٩٠مز " (ألن ألف سنة في عینیك مثل یوم أمس"ویقول المرتل ). ٨

قة ال نعني الیوم العادي أي  ھذا النص في إثبات أن ستة أیام الخلیاستخدم األب النكتانتیوسوقد 
  . ساعة٢٤

  طول أناة اهللا . ٣

عدم مجيء الرب إلى یومنا ھذا لیس تباطًؤا منھ، لكن طول أناة علینا، لعلنا نرجع ونتوب، ألنھ 
ال یتباطأ الرب عن وعده كما یحسب قوم التباطؤ، : "وكما یقول الرسول. یرید خالص الجمیع

ولكنھ سیأتي .  یھلك أناس، بل أن یقبل الجمیع إلى التوبةلكنھ یتأنى علینا، وھو ال یشاء أن
كلص في اللیل یوم الرب الذي فیھ تزول السماوات بضجیج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق 

  ].١٠-٩" [األرض والمصنوعات التي فیھا

وسط ظلمتھم، أما بالنسبة لألبرار فیوم الرب بالنسبة لألشرار یكون كلٍص یباغتھم في اللیل، في 
  .فیكون یوم عرٍس تزف فیھ النفوس مع عریسھا السماوي

وقد ُوجد ھجوم عنیف ضد ھذا القول كیف تنحل العناصر محترقة؟ ولكننا نشكر الرب ألننا في 
ھذا العصر رأینا كیف تنحل الذرة وتحدث احتراًقا، بل وصار لدى بعض الدول إمكانیة إلبادة 

  .ترقة بالقنابل الذریةاألرض مح

ولیس ... ھنا تعني السماوات المادیة أي الكواكب" السماوات" أن القدیس أغسطینوسویوضح 
  .السماء بمعنى عرش اهللا األبدي

  واجبات تجاه مجیئھ. ٣

إن كان الكتاب كلھ یدور حول لقائنا مع الرب، ویوجھ أنظارنا تجاه األبدیة فال یكفي أننا نرفض 
  :ین بل كما یقول الرسولأقوال المبتدع

  فبما أن ھذه كلھا تنحل،"

  أي أناس یجب أن تكونوا أنتم،

  .]١١" [في سیرة مقدسة وتقوى



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

  منتظرین وطالبین سرعة مجيء الرب،"

  ].١٢" [الذي بھ تنحل السماوات ملتھبة والعناصر محترقة تذوب

وھذا ). ١٣: ٢تي  ("الرجاء المبارك وظھور مجد اهللا العظیم ومخلصنا یسوع المسیح"لننتظر 
لیأت "الرجاء یبعث في الكنیسة شوًقا لحیاة القداسة، وشوًقا لمجيء الرب، طالبة كل یوم 

رؤ  ("تعال أیھا الرب یسوع"ناجیة إّیاه على الدوام ، م)٨: ٤تي ٢(  محبة لظھوره "ملكوتك
٢٠: ٢٢.(  

  ولكننا بحسب وعده، "

  ].١٣" [ننتظر سماوات جدیدة، وأرًضا جدیدة، یسكن فیھا البر

تنتظر سماوات جدیدة، أي غیر ! تنتظر العروس منزل الزیجة لتلتقي بعریسھا في اتحاد عجیب
، لھذا ال )١٠: ١١عب (ي ھي موضوع رجاء الكل الت) ٢: ٢١رؤ (مادیة بل أورشلیم السماویة 
  !تكف عن الجھاد من أجلھا

  لذلك أیھا األحباء إذ أنتم منتظرون ھذه،"

  ].١٤" [اجتھدوا لتوجدوا عنده بال دنس وال عیب في سالم

ھذا الرجاء، یدفع الكنیسة للمثابرة للتدرب على یدي الرب القدوس وبنعمتھ وبروحھ یحضرھا 
" یدة ال دنس فیھا وال غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبال عیبلنفسھ كنیسة مج"
  ).٢٧: ٥أف (

. لنفرح ونتھلل ونعطھ المجد، ألن عرس الخروف قد جاء وامرأتھ ھّیأت نفسھا: "وكما قال الرائي
: وكما قال). ٨-٧: ١٩رؤ " (وُأعطَیت أن تلبس بزا نقًیا بھًیا، ألن البر ھو تبّررات القدیسین

رأیت المدینة المقدسة أورشلیم الجدیدة، نازلة من السماء من عند اهللا، مھیأة كعروس مزینة "
  ).٢: ٢١رؤ " (لرجلھا

  الختام. ٤

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

  بحسب الحكمة المعطاة لھ، 

  ور،كما في الرسائل كلھا أیًضا متكلًما فیھا عن ھذه األم

التي فیھا أشیاء عسرة الفھم یحرفھا غیر العلماء وغیر الثابتین كباقي الكتب أیًضا لھالك 
  .أنفسھم

  فأنتم أیھا األحباء، إذ قد سبقتم فعرفتم،



  احترسوا أن تنقادوا بضالل األردیاء،

  . فتسقطوا من ثباتكم

  ولكن انموا في النعمة، 

  وفي معرفة ربنا ومخلصنا یسوع المسیح،

  .]١٨- ١٥" [آمین. جد اآلن وإلى یوم الدھرلھ الم

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

ھذه األمور سجلھا الرسول بولس وھو یدعوه أخاه الحبیب مع أن الرسول بولس اضطر أن 
لكن البعض حّرف أقوال الرسول بولس، إذ ظّنوا أن القیامة ستتم في أیامھم ). ٢: ٢غل (ھ یوبخ

كأھل تسالونیكي، بل وفھم ذلك أھل كورنثوس من رسالتھ األولى حتى أنھم كّفوا عن العمل 
منتظرین مجیئھ، والبعض استھزءوا بقولھ منادًیا ان ما قالھ الرسول من جھة القیامة لم یتم، لذلك 

  .سل رسالتھ الثانیةأر

   ھذه اكتبھا االن الیكم رسالة ثانیة ایھا االحباء فیھما انھض بالتذكرة ذھنكم النقي١
 لتذكروا االقوال التي قالھا سابقا االنبیاء القدیسون و وصیتنا نحن الرسل وصیة الرب و ٢

  المخلص
  ب شھوات انفسھم عالمین ھذا اوال انھ سیاتي في اخر االیام قوم مستھزئون سالكین بحس٣
   و قائلین این ھو موعد مجیئھ النھ من حین رقد االباء كل شيء باق ھكذا من بدء الخلیقة٤
 الن ھذا یخفى علیھم بارادتھم ان السماوات كانت منذ القدیم و االرض بكلمة اهللا قائمة من الماء ٥

  و بالماء
   اللواتي بھن العالم الكائن حینئذ فاض علیھ الماء فھلك٦
 اما السماوات و االرض الكائنة االن فھي مخزونة بتلك الكلمة عینھا محفوظة للنار الى یوم  و٧

  الدین و ھالك الناس الفجار
 و لكن ال یخف علیكم ھذا الشيء الواحد ایھا االحباء ان یوما واحدا عند الرب كالف سنة و الف ٨

  سنة كیوم واحد
اطؤ لكنھ یتانى علینا و ھو ال یشاء ان یھلك اناس  ال یتباطا الرب عن وعده كما یحسب قوم التب٩

  بل ان یقبل الجمیع الى التوبة
 و لكن سیاتي كلص في اللیل یوم الرب الذي فیھ تزول السماوات بضجیج و تنحل العناصر ١٠

  محترقة و تحترق االرض و المصنوعات التي فیھا
  یرة مقدسة و تقوى فبما ان ھذه كلھا تنحل اي اناس یجب ان تكونوا انتم في س١١
 منتظرین و طالبین سرعة مجيء یوم الرب الذي بھ تنحل السماوات ملتھبة و العناصر ١٢

  محترقة تذوب
   و لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جدیدة و ارضا جدیدة یسكن فیھا البر١٣
   سالم لذلك ایھا االحباء اذ انتم منتظرون ھذه اجتھدوا لتوجدوا عنده بال دنس و ال عیب في١٤
 و احسبوا اناة ربنا خالصا كما كتب الیكم اخونا الحبیب بولس ایضا بحسب الحكمة المعطاة ١٥
  لھ
 كما في الرسائل كلھا ایضا متكلما فیھا عن ھذه االمور التي فیھا اشیاء عسرة الفھم یحرفھا ١٦

  غیر العلماء و غیر الثابتین كباقي الكتب ایضا لھالك انفسھم



حباء اذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من ان تنقادوا بضالل االردیاء فتسقطوا من  فانتم ایھا اال١٧
  ثباتكم
 و لكن انموا في النعمة و في معرفة ربنا و مخلصنا یسوع المسیح لھ المجد االن و الى یوم ١٨

  نالدھر امی

 


