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عودة لمجدول

كاتب الرسالة ىو القديس بطرس الرسول تمميذ المسيح.

ألن الرسالة غير موجية لشخص أو مدينة ما إعتبرت من رسائل الكاثوليكون.

يتحدث الرسول فى ىذه الرسالة عن رسائل بولس الرسول ،ومن ىذا نفيم أنيا كتبت بعد رسائل بولس

الرسول .وغالبا فيى كتبت فى أواخر حياة الرسول إذ يقول فييا "عالما أن خمع مسكنى قريب" (2بط.)1441

لذلك يرجح أنيا كتبت ما بين سنة  64م ،سنة  ،68وىى سنة إستشياد القديس بطرس الرسول.


الرسالة موجية لنفس من كتبت إلييم الرسالة األولى (2بط )143وغالبا ىم من مسيحيى آسيا الصغرى.

غرض الرسالة

إذ أعمن الرب لو عن قرب إنتقالو بعث إلى أوالده بوصيتو الوداعية ليحدثيم عن أثمن إشتياقات قمبو أى عن
ممكوت السموات ومجىء الرب الثانى .وأن إنتظار الممكوت السماوى يدفع المؤمن إلى حياة القداسة والثبات عمى

اإليمان ورفض البدع.

التشابو مع رسالة ييوذا
تتشابو ىذه الرسالة وبالذات اإلصحاح الثانى منيا مع رسالة ييوذا .بل كادتا أن تكونا متطابقتين .وفسر
البعض ىذا بأن أحدىما نقل عن اآلخر ،وىذا ليس بصحيح .واألصح أن مصدر كبلىما واحد ،ألم يكونا كمييما

من تبلميذ السيد المسيح ،ألم يحل فييما الروح القدس الواحد وىو الذى يرشدىما ويسوقيما لمكتابة (2بط.)2141

ألم يتزامبل سنين كانا يتحاوران معا ويتعزيان بكبلم الروح القدس ،فكيف ال تتطابق أفكارىما .وربما تقاببل وناقشا

معا ما إستجد عمى الكنيسة من بدع وىرطقات ،واتفقا عمى كبلم واحد ،ثم أرسل كل منيما رسالتو فتطابقت

األفكار ،والوحى بيذا يتكمم عمى فم رسولين بنفس الشيادة تنبييا وتحذي ار من اإلنسياق وراء اليرطقات الحديثة،
وثباتا عمى اإليمان السميم المسمم مرة لمقديسين (يو.)3
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عودة لمجدول

1
ِ
ِ
سِ
اوًيا لَ َناِ ،ب ِبِّر
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
سولُ ُو ،إِلَى الَِّذ َ
آية (ِ " -:)1س ْم َع ُ
يما ًنا ثَمي ًنا ُم َ
يح َو َر ُ
س َع ْب ُد َي ُ
ان ُب ْط ُر ُ
ين َنالُوا َم َع َنا إ َ
إِل ِي َنا َوا ْل ُم َخمِّ ِ
يح" :
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ص َي ُ

س = اإلسم الذى أطمقو عميو المسيح واستعمال اإلسمين فيو إشارة لعمل
ِس ْم َع ُ
ان = ىو إسمو العبرانىُ .ب ْط ُر ُ
النعمة فى شخص سمعان والتغيير الذى حدث لو نتيجة اليبة اإلليية التى وىبت لو والتى تكمم عنيا فى آية

 .4،3فذكر اإلسمين ىو تأمل في ماذا كان وكيف أصبح بعمل النعمة.
َع ْب ُد = اهلل يتنازل ويسمينا أبناء ،ولكن عمينا أال ننسى حقيقتنا كخدام وعبيد ممموكين هلل ،وعمينا أن نفعل مشيئتو.
والمحبة التى بيننا تجعميا عبودية حموة بمحض إختيارنا ،فالعبودية هلل تحرر بينما العبودية ألى أحد آخر أو ألى

شىء آخر تذل اإلنسان .وكان السيد العبرانى يحرر عبده العبرانى فى السنة السابعة ،لكن إذا جاء العبد وقال
لسيده "لن أجد سيدا مثمك يحبنى ويرعانى أنا وأوالدى وأريد أن أستمر عبدا لك العمر كمو" كان السيد يتخذه لو
عبدا العمر كمو .وبيذا المنطق يود بطرس ىنا أن يقول أنو لم يجد مثل السيد المسيح فى محبتو ورعايتو فأراد
أن يصير لو عبدا كل العمر.
سولُ ُو = إذاً كاتب الرسالة من اإلثنى عشر .ولقد شاىد التجمى (2بط.)18،1741
َو َر ُ
ين َنالُوا = أى األمم.
إِلَى الَِّذ َ
َم َع َنا = أى نحن الرسل أو نحن الذين كنا من الييود شعب اهلل المختار سابقا.
سِ
سِ
اوًيا
اوًيا لَ َنا = الممكوت ليس خاصا بالرسل ولكنو لكل من يؤمن ،والفرصة متساوية لمجميع .وكممة ُم َ
ُم َ
إستخدميا كتاب تمك األيام لئلشارة لمتساوى فى حقوق المواطنة وامتيازاتيا .ومعنى الكبلم أن من رأى المسيح
بالجسد كالتبلميذ لو نفس حقوق وامتيازات من آمن ولم يرى السيد المسيح .

ِب ِبِّر إِل ِي َنا = كل ما نمناه كان

بسبب فداء المسيح = أى ا ْل ُم َخمِّ ِ
يح = الذى وىو بار ببل خطية مات عنا ليحمل خطايانا ،بل بار
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ص َي ُ

تعنى أنو كان أمينا  ،وبحسب ما وعد تمم الخبلص .وتعنى أيضا أنو يعطينا بره فنحن نحيا بحياتو أب ار ار
(2كو" )2145نصير بر اهلل فيو ..ونخمص بحياتو" (رو" .)1:45فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فى" (غل.)2:42
لى الحياة ىى المسيح (فى .)2141وكممة بر تترجم عدل أيضا  ،إذاً فداء المسيح إستوفى عدل اهلل= بر إلينا =
وألنو إستوفى عدل اهلل بالنيابة عنا صار المخمص يسوع المسيح .
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ِ ِ
آية ( 2" -:)2لِتَ ْكثُْر لَ ُكم ِّ
ع َرِّب َنا" .
الن ْع َم ُة َو َّ
سو َ
السالَ ُم ِب َم ْع ِرفَة اهلل َوَي ُ
ُ
ِّ
السالَ ُم = راجع تفسير (1بط.)241
الن ْع َم ُة َو َّ
ِ ِ
ع َرِّب َنا = المعرفة المقصودة ليست ىى المعرفة العقمية بل ىى المعرفة اإلختبارية الناشئة عن
سو َ
ِب َم ْع ِرفَة اهلل َوَي ُ
عبلقة وخبرة شخصية باهلل .ىى عبلقة حياة عممية ،فمن إختبر قوة ومحبة اهلل وحمايتو ،سيعيش فى سبلم كامل،
غير خائف من الغد وال من أى أمر مخيف .ولن يتذمر عمى أى قرار يتخذه اهلل ولن يرفض بل سيسمم تسميما
كامبل هلل .فاهلل فى محبتو لن يسمح سوى بالخير ألوالده فكيف نخاف من أى أمر اآلن أو فى المستقبل
(1كو )2243ومن يختبر اهلل يزداد إيمانو باهلل وثقتو فى اهلل فيزداد نعمة وبالتالى سبلم .فالمعرفة إذاً ىى الدائرة
التى يتمتع فييا المسيحى بالنعمة والسبلم.
والمعرفة نوعان4
 .1معرفة من الخارج ،كما يعرف إنسان إنسانا آخر .ىنا لن يتمكن ىذا اإلنسان من معرفة كل تفكير
ومشاعر اآلخر.
 .2معرفة من الداخل ،قال عنيا الرسول "ألن من من الناس يعرف أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الذى
فيو" (1كو.)1142
ومعرفتنا بالمسيح ىى من النوع الثانى .فعبلقتنا بالمسيح ىى عبلقة إتحاد بو وثبات فيو ووحدة معو (رو)546
( +يو( + )5646يو( + )4415يو.)21417
فنحن ال نعرف المسيح من الخارج كما يعرف شخص شخص آخر  ،بل من خبلل إتحادنا بو .لذلك أمكن
لبولس الرسول أن يقول "وأما نحن فمنا فكر المسيح" (1كو )1642وقال بولس بنفس المعنى "وأوجد فيو...
ألعرفو" (فى .)1:،943وألن المعرفة ىى إتحاد بالمسيح قال السيد المسيح "وىذه ىى الحياة األبدية أن يعرفوك
أنت اإللو الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسمتو" (يو.)3417
فكممة يعرفو ىى كممة تشير بطريقة سرية لئلتحاد الذى ينشأ عنو حياة "وعرف آدم إمرأتو فحبمت وولدت قايين"
(تك.)144
وقارن بين4

"ليس أحد يعرف من ىو اإلبن إال اآلب" مع

"إنى أنا فى اآلب".
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"وال من ىو اآلب إال اإلبن"

مع

"واآلب فى".

"ومن أراد اإلبن أن يعمن لو" .مع "ألنو ان كنا قد صرنا متحدين معو"
فمعرفة اآلب لئلبن واإلبن لآلب راجعة إلتحادىما وأن اآلب فى اإلبن واإلبن فى اآلب .وبنفس المفيوم يقول
الرب "ومن أراد اإلبن أن يعمن لو" فمن أراد اإلبن أن يعطيو حياة ،يتحد بو ويعطيو حياتو ىو (فى )2141وىى
حياة أبدية .وىذه ىى المعرفة التى ليست من خارج بل من خبلل اإلتحاد بو ،لذلك فيى حياة أبدية (رو .) 6واذا
فيمنا ىذا فإن معرفة اهلل ويسوع المسيح ربنا ىى نوع من اإلتحاد الذى من خبللو يحل فينا الروح القدس فتكثر
النعمة والسبلم.
ولكن حتى يحدث ىذا الثبات وىذا اإلتحاد البد من نقاوة القمب فبل شركة لمنور مع الظممة وال إتفاق لممسيح مع
بميعال (2كو )15،1446ولذلك نفيم أن طمب السيد المسيح منا "إثبتوا فى وأنا فيكم" (يو ، )4415ىو دعوة
لميرب من الشر وتجنبو وأن نحيا فى محبة ،فنثبت فى المسيح (يو . )9 4 15ومن يثبت فيو يعرفو وتكون لو
حياة أبدية ويكثر لو النعمة والسبلم.

اإل ل ِي َّي َة قَ ْد و َىب ْت لَ َنا ُك َّل ما ُىو لِ ْمحي ِ
َن قُ ْد َرتَ ُو ِ
اة َوالتَّ ْق َوىِ ،ب َم ْع ِرفَ ِة الَِّذي َد َعا َنا ِبا ْل َم ْج ِد
اآليات (َ 3" -:)4-3ك َما أ َّ
َ َ ََ
َ َ
اإل ل ِيي ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ضيمَ ِة 4 ،المَّ َذ ْي ِن ِب ِيما قَ ْد و َىب لَ َنا ا ْلمو ِ
وا ْلفَ ِ
َّ
يع ِة ِ
َّة،
يروا ِب َيا ُ
اع َ
َ َ
اء الط ِب َ
ش َرَك َ
ََ
َ
يد ا ْل ُع ْظ َمى َوالثمي َن َة ،ل َك ْي تَص ُ
َ
ارِب َ ِ
س ِاد الَِّذي ِفي ا ْل َعالَِم ِب َّ
َى ِ
الش ْي َوِة" .
ين م َن ا ْلفَ َ
اإل ل ِيي ِ
َّ
يع ِة ِ
َّة = راجع تفسير (كو)1: ، 9 4 2
ُ
اء الط ِب َ
ش َرَك َ
اهلل وىب لنا بقدرتو اإلليية كل ما يقودنا لمحياة والتقوى فاهلل أعطانا أس ار ار كنسية نحصل بيا عمى نعم غير
منظورة ،فبالمعمودية نحصل عمى ميبلد سماوى ،بو نتحد بالمسيح فى موتو وقيامتو ،فيعطينا المسيح حياتو وىذه
ىى الحياة األبدية التى لنا .وبالميرون يحل عمينا الروح القدس الذى يبكتنا عمى الخطية فنحيا فى تقوى ،وبالتوبة
واإلعت ارف تغسل خطايانا وبذلك تتكرس أعضاءنا وحواسنا .وبالتناول نثبت فى المسيح .والروح القدس الذى
حصمنا عميو يثبتنا فى المسيح ويعطينا أن تكون لنا ثمار بر .وباتحادنا بالمسيح صار لنا المسيح مصدر كل
نعمة نحصل عمييا  .فالروح القدس حل عمينا وصرنا مسكنا لو  ،وصار لنا حياة أبدية  ،ومجد وسمطان ندوس
اإل ل ِيي ِ
َّ
يع ِة ِ
َّة.
بو الحيات  = ...صرنا ُ
اء الط ِب َ
ش َرَك َ
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ِب َم ْع ِرفَ ِة الَِّذي َد َعا َنا = راجع تفسير آية  2فالمعرفة تشير لئلتحاد ،الذى بو تكون لنا حياة المسيح .فمعرفة
المسيح ىى الحياة (يو .)3417ولذلك يقول بولس الرسول "عظيم ىو سر التقوى اهلل ظير فى الجسد"

(1تى ،)1643والمعنى أن سر تقوى اإلنسان المسيحى ىو ظيور اهلل فى الجسد أى تجسد المسيح فبتجسد
المسيح وفدائو ،وعن طريق األسرار صارت لنا حياة المسيح ،التى بيا نحيا فى تقوى .أضف ليذا أن من يعرف
المسيح حقيقة وما أعده لنا من مجد غير منظور عمى األرض ومنظور فى السماء يحتقر العالم وما فيو ويحسبو
نفاية (فى .)843واهلل َدعا َنا ِبا ْلم ْج ِد وا ْلفَ ِ
ضيمَ ِة = ا ْل َم ْج ِد ىو فى إتحادنا باهلل ،والفضيمة ىى ثمار ىذا اإلتحاد ،أى
َ
َ َ

حياتنا التى نحياىا فى بر إلينا.

ِ
وم ْج ِد  ....ىذه لمحياة األبدية .
والحظ ماذا أعطانا اهلل ودعانا إليو ا ْل َح َياة َ ،
ولكننا نحصل عمى العربون ىنا  ....تَّ ْقوى وفَ ِ
ضيمَ ِة .
َ
حياة
و
تقوى

و مجد
و
و فضيلة

هذه للحياة األبدية ولكننا نحصل علي العزبون هنا
هذه لحياتنا علي األرض وسلوكنا هنا بالجسد

فالحياة األبدية ىى فى السماء ولكنيا تبدأ ىنا باتحادنا مع المسيح إبن اهلل الحى فى المعمودية .والمجد الحقيقى
فى السماء ولكننا نأخذ عربونو ىنا ...أما صرنا ىيكبل هلل ،أما نتناول جسده ودمو ونتحد بو ،أال يوجد اهلل وسطنا
دائما وفى ىذا مجدنا الحقيقى (زك  ) 542ولكن المجد اآلن خفى ال نراه ولكن سيستعمن فينا فى األبدية (رو
.)1848
المجد فى نظر البش ر ىو المال والمراكز واألمبلك .وكان ىذا ما نوه عنو الكتاب المقدس .فأول مرة ذكرت كممة
المجد فى الكتاب المقدس كانت عن قطعان ماشية خاصة ببلبان حمو يعقوب "فسمع كبلم بنى البان قائمين أخذ
يعقوب كل ما كان ألبينا .ومما ألبينا صنع كل ىذا المجد" (تك )1431وارتقى الكتاب المقدس بالفكر البشرى
لنفيم أن المجد ىو شىء خاص باهلل ويريد اهلل أن يعطيو لنا "أكون مجدا فى وسطيا" (زك" + )542وأنا قد
أعطيتيم المجد الذى أعطيتنى" (يو.)22417
المَّ َذ ْي ِن ِب ِيما قَ ْد و َىب لَ َنا ا ْلمو ِ
يد = المذين عائدة عمى قدرتو اإلليية  +دعوتو = الَِّذي َد َعا َنا .فيو قادر وىو
اع َ
َ َ
ََ
َ
يريد أن يعطينا ىذا المجد وأن نحيا فى فضيمة .فوعود اهلل وعطاياه ليست خاصة بالمجد األبدى فقط أى وعودا

لممستقبل ،بل أعطانا العربون فى الحياة الحاضرة ،بحياة تقوية بارة أى فضيمة ...وما ىى نتيجة كل عطايا اهلل
من حياة وتقوى ومجد وفضيمة ؟ وما الذى سيحصل عميو من آمن بأن لو حياة أبدية ومجد أبدى فإلتزم بحياة
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ِ
ِ
اء
يروا ِب َيا ُ
ش َرَك َ
التقوي أي مخافة اهلل والسموك فى الفضيمة ؟ اإلجابة نصير شركاء الطبيعة االليية = ل َك ْي تَص ُ
اإل ل ِيي ِ
َّ
يع ِة ِ
َّة .وطبعا لن نكون شركاء فى الىوتو وجوىره ،فالرسول لم يقل شركاء فى طبيعتو اإلليية .
الط ِب َ
وشركاء الطبيعة اإلليية تعنى أننا نأخذ من طبيعتو كل إحتياجاتنا مما ىو من طبيعتو  ،مثبل نأخذ من قداستو

وأبديتو وحياتو األبدية ،ومحبتو ووداعتو وطول أناتو وبساطتو واحتمالو وتواضعو .ومجده فنحن سيكون لنا صورة
جسد مجده (جسد مجد المسيح) (فى )2143بل سيكون لنا أن نرث اهلل نرث مع المسيح (رو . )1748بل
سيكون لنا نصيب فى عرشو (رؤ . )2143وشركاءه فى فضيمتو عموما .وىذه الصفات  ،المحبة واألبدية والمجد
 ...ىى صفات هلل وىى صفات مطمقة نأخذ منيا أى نشترك فييا معو لكن عمى قدر طاقتنا فما نأخذه ىو نسبى
وليس مطمق مثل اهلل  .ويقول القديس بولس الرسول فى بركتو ألىل كورنثوس "نعمة ربنا يسوع ....وشركة الروح
القدس مع جميعكم" (2كو )14 4 13فالروح القدس يشترك معنا فى كل عمل صالح  .ويقول السيد المسيح
"ألنكم بدونى ال تقدرون أن تفعموا شيئاً" (يو .)5 4 15فنحن فى المسيح الذى يقوينا نستطيع كل شئ (فى4 4
ارِب َ ِ
س ِاد الَِّذي ِفي ا ْل َعالَِم ِب َّ
 .)13لذلك أضاف َى ِ
الش ْي َوِة = فالشيوة الخاطئة ىى سبب الفساد الذى فى
ين م َن ا ْلفَ َ

العالم ،ولكن بعطية اهلل الذى أعطانا كل ما سبق من فضائل وعطايا .بل وكان ذلك عن طريق إتحادنا بو صرنا

نستطيع النصرة .ولوال عطية اهلل واتحاده بنا ما إستطعنا النصرة .فالتقديس يعنى إتحادنا باهلل بروحو القدوس لكى
يقدسنا .ىذا ىو مجد المسيحية .فالمسيح أخذ الذى لنا (شركة طبيعتنا البشرية) وأعطانا الذى لو (شركة طبيعتو
اإلليية) طبيعة اهلل وجوىره ىى المحبة .فالمسيح أخذ جسدنا ليعطينا طبيعة المحبة فنحب اهلل ونحب كل إنسان
حتى أعدائنا .أى تصير قموبنا ممموءة محبة .فالروح يسكب المحبة فينا (رو )545ومن ثمار الروح المحبة
(غل .)2245فنحن ال نتبع زعيما دينيا أو مصمحا جاء من العبلء ،بل إلياً نتحد بو ونصير واحدا معو .لقد
صارت حياة المسيح فينا "لى الحياة ىى المسيح" (فى )21 4 1وىذا ىو سر التقوى التى أصبح االنسان
المسيحى يحيا فييا أن اهلل ظير فى الجسد (1تى ، )16 4 3فصار المسيح يستخدم أعضاءنا كأالت بر (رو6
 . )13 4ونبلحظ أن شركتنا فى الطبيعة اإلليية تسبق ىروبنا من فساد العالم ،فشركتنا فى الطبيعة اإلليية ىى
سبب نصرتنا  ،فطبيعة المحبة وبالذات محبة اهلل تجعمنا نحتقر العالم بما فيو من خطايا وتكون وصاياه ليست
ثقيمة (1يو( + )345فى.)8 ، 7 4 3

5
ضيمَ ًة ،وِفي ا ْلفَ ِ
اج ِتي ٍاد قَدِّموا ِفي إِيم ِان ُكم فَ ِ
ضيمَ ِة َم ْع ِرفَ ًة،
اآليات (َ " -:)7-5ولِي َذا َع ْي ِن ِو َوأَ ْنتُ ْم َب ِاذلُ َ
ون ُك َّل ْ َ
َ
َ ْ
ُ
7
َخ ِوي ِ
َخ ِوَّي ًة ،وِفي ا ْلمود ِ
ُّ ِ
ِ ُّ
َّة
ص ْب ًراَ ،وِفي َّ
َّة األ َ
الص ْب ِر تَ ْق َوىَ ،وِفي التَّ ْق َوى َم َوَّدةً أ َ
ََ
َ
َوِفي ا ْل َم ْع ِرفَة تَ َعففًاَ ،وِفي التَّ َعفف َ
6

َم َح َّب ًة" .

7

رسالة بطرس الثانية (اإلصحاح األول)

رأينا العطايا اإلليية فى اآليات السابقة ،ولكن ىل يمكن لئلنسان أن يخمص بيا دون جياد ؟ قطعا ال .لذلك
اج ِت َي ٍاد = والجياد نوعان-4
يكمل الرسولَ ...ولِي َذا َع ْي ِن ِو َوأَ ْنتُ ْم َب ِاذلُ َ
ون ُك َّل ْ
 .1جياد إيجابى = كالصبلة والصوم وأعمال البر...
 .2جياد سمبى = أى اإلمتناع عن كل خطية واليروب من الشيوة والفساد المذين فى العالم (اية .)4
َولِي َذا َع ْي ِن ِو = أى إذا كان اهلل قد دعاكم ألن ترثوا مجدا معدا لكم وتكونوا شركاء الطبيعة اإلليية فاألمر يستحق
كل إجتياد من جانبكم  ،وأن نحمل كمنا كل صميب يسمح بو اهلل ،وأن نقدم أجسادنا ذبيحة حية ،ونذبح كل

قدموا فى إيمانكم فضيمة.... ......وفى المودة األخوية محبة = نبلحظ ىنا-4
شيوةِّ .
 .1ىذه سمسمة من الفضائل تبدأ باإليمان وتنتيى بالمحبة ،لخصيا بولس الرسول بقولو "اإليمان العامل
بالمحبة" (غل )645أما بطرس الرسول فيفصميا ويشرح كيف تنبع المحبة من اإليمان.
 .2ىذه الفضائل ليست منفصمة عن بعضيا فالرسول لم يقل قدموا بعد إيمانكم فضيمة بل قال فى إيمانكم
فضيمة ،فالفضائل سمسمة مترابطة ال تتقدم الواحدة عن األخرى.
 .3اهلل أعطانا عطايا جيدة ،فعمينا أن نستعمميا فى نمونا الروحى.
قَدِّموا ِفي إِيم ِان ُكم فَ ِ
ضيمَ ًة = قدموا أى جاىدوا أن تكون لكم أعمال صالحة ،فإيمان بدون أعمال ميت .فمن يؤمن
َ ْ
ُ
بأنو سيرث أمجاد أبدية لن يتصارع عمى ميراث أرضى .ومن يؤمن بأن اهلل يراه فى كل حين سيمنع نفسو حتى

من الفكر الخاطىء.
وِفي ا ْلفَ ِ
ضيمَ ِة َم ْع ِرفَ ًة = من يعمل أعماال صالحة وينفذ الوصايا تصير لو معرفة حية بالمسيح .والحظ قول السيد
َ

المسيح "إن شاء أحد أن يعمل مشيئتو يعرف التعميم ىل ىو من اهلل أم أتكمم أنا من نفسى" (يو )1747فمن

يغصب نفسو أن يعمل وينفذ وصايا اهلل سيعرف من ىو المسيح وحقيقة تعاليمو .وفى مثال الرجل الذى بنى بيتو
عمى الصخر ،ىذا الذى سمع أقوال السيد المسيح وعمل بيا .نجد أن البيت صمد أمام المطر واألنيار والرياح
(التجارب واآلالم) ولم يقع البيت (مت )27-2447أى لم يشك فى المسيح وال فى محبتو فيو قد عرفو حقيقة إذ
عمل بوصاياه .عموما من ينفذ الوصية يتنقى قمبو فتنفتح عيناه ويعرف المسيح ويراه "فطوبى ألنقياء القمب. "...
أما الذى يترك نفسو وراء شيواتو ،تغمق الخطية عينيو فبل يرى المسيح وال يعرفو.
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َوِفي ا ْل َم ْع ِرفَ ِة تَ َعفُّفًا = من لو معرفة عممية بالمسيح تعوف نفسو الخطية ويزىد فى مجد العالم إذ إكتشف حقيقة

األمجاد السماوية .ومن يعرف المسيح سيكتشف أن العالم بما فيو نفاية (فى .)843ومن وجد المؤلؤة كثيرة الثمن
سيزىد فى كل شئ .
ُّ ِ
ص ْب ًار = التعفف النابع عن محبة السماويات إذ أدرك جماليا ومجدىا ،يعطى قدرة عمى اإلحتمال
َوِفي التَّ َعفف َ
والصبر ،فمن إحتقر وزىد فى أمجاد ىذا العالم سيصبر عمى أالمو فعينيو صارت مثبتة عمى السماء وأمجادىا،
ينتظرىا ويشتيييا ،وما عاد ينتظر شيئا من األرض .فمن ما زال ينتظر األرضيات والماديات يضطرب ويتعجل
الحصول عمييا  ،ىذا عكس من عينو مثبتة عمى السماء  ،ىذا ال ينتظر شيئا من األرض فيتعجل الحصول
عميو  .ب ل ينتظر وصولو لمسماء ليستريح ىناك وسط السمائيين  ،وحتى فى ىذه يتوقعيا بصبر غير متعجل ،
فيو يعمم أن اهلل لن ينقمو لمسماء قبل ان يتم تنقيتو  ،وأيضا يتم العمل الذى خمقو ليتممو وىذا معنى قول بولس
الرسول "لى إشتياء أن أنطمق ....لكن أن أبقى ألزم ألجمكم" (فى .)24 4 23 4 1فالرسول يسمم األمر هلل لينقمو
لمسماء التى يشتيييا  ،ولكن بعد أن يتمم خدمتو التى عينيا لو اهلل .
الص ْب ِر تَ ْق َوى = حين يثبت االنسان عينيو عمى السماء منتظ ار إنتقالو لن يجرى وراء شيواتو الخاصة  ،بل
َوِفي َّ

سيخاف اهلل ويعمل مشيئتو  .وأيضا حين يحتمل المؤمن التجارب بصبر ناشئ عن فيم أن التجربة يسمح بيا اهلل
وىو األب المحب لينقى أبناءه وتكون ىى طريقو لمسماء وىو فى حالة نقاوة  ،وأن كل األشياء تعمل معا لمخير
 ،يصبر ىذا اإلنسان عمى األالم  ،وىذا ما قالو يعقوب الرسول (يع ، )5 – 2 4 1وىذا الصبر يزيد معرفتو
اإلخ تبارية بمحبة اهلل .وكمما إزدادت المعرفة ،إزداد الثبات فى المسيح وىذا يعطى لئلنسان أن تثبت فيو حياة
المسيح .وىذا ىو سر التقوى أن المسيح ظير فى الجسد (1تى )1643وأعطانا حياتو (فى .)2141والحظ أن
من يحتمل بصبر يستطيع أن يرى ويدرك تعزيات اهلل ومساندتو لو فى شدتو ،فتزداد خبراتو عن اهلل ومعرفتو .أما
المتذمر فمن يدرك شيئا لذلك قال بولس الرسول أن الشكر يزيد اإليمان (كو.)742
َخ ِوَّي ًة = من يخاف اهلل ويتقيو يعامل إخوتو بمطف وحنان .فبل تذمر وال جفاء معيم بل
َوِفي التَّ ْق َوى َم َوَّدةً أ َ
يتعامل بروح الوداعة والود والمسالمة .عموما من ثبتت فيو حياة المسيح تصير لو صورة المسيح (غل.)19 4 4

َخ ِوي ِ
وِفي ا ْلمود ِ
َّة َم َح َّب ًة =.كمما ثبتت فينا حياة المسيح نأخذ صورتو باألكثر (2كو )184 3واهلل محبة
َّة األ َ
ََ
َ
والمسيح ىو إبن اهلل  .وكيف تثبت فينا حياة المسيح ؟ بقدر ما يتعامل اإلنسان بمودة أخوية مع الناس فبل
يتذمر عمييم ،وال يتكمم عمييم بالسوء ويقدم ليم خدمات ويصمى ألجل الكل حتى أعداءه  ،بقدر ما تنسكب
المحبة فى قمبو ليم .وىذا ما عمم بو السيد المسيح حين قال أحبوا أعداءكم (كيف يا رب) ...باركوا العنيكم
9
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(تكمموا عنيم حسنا) أحسنوا إلى مبغضيكم (قدموا ليم خدمات) صموا الجل الذين يسيئون اليكم (مت)4445
وىذا ما نسميو الجياد والنعمة .فإنسكاب المحبة ىى عطية من اهلل ،إذاً ىى نعمة ولكن النعمة ال تعطى إال لمن
يستحقيا أى لمن يجاىد .ومن يغصب نفسو أن يتعامل بمودة أخوية ،ويتكمم حسنا عمى الناس ،ويخدميم تنسكب
المحبة فى قمبو .والجياد يعنى أن يغصب اإلنسان نفسو عمى فعل ما ىو صحيح وما يرضى اهلل.

ِ
ين والَ َغ ْير مثْ ِم ِر َ ِ
ِِ
ِ
آية ( 8" -:)8أل َّ ِ ِ
سوعَ
ين ل َم ْع ِرفَة َرِّب َنا َي ُ
ص ِّي ُرُك ْم الَ ُمتَ َكاسم َ َ
َن ىذه إِ َذا َكا َن ْت في ُك ْم َو َكثَُر ْت ،تُ َ
َ ُ
يح" .
ا ْل َم ِس ِ
ىدف كل الفضائل المسيحية ىو معرفة المسيح معرفة كاممة .فمن يجاىد لكى ينمو فى الفضائل السابقة سيعرف
ربنا يسوع معرفة حقيقية .أى يثبت فيو ويكون لو ىذا الثبات حياة أبدية .ويثبت فى مواجية التجارب والتى
يستغميا عدو الخير الكذاب ويخدعنا بأن اهلل قاس إذ سمح بيذه التجربة  ،أما من عرف المسيح وانفتحت عيناه
وأدرك كم أن المسيح يحبو  ،فيو سيكتشف بسيولة أكاذيب عدو الخير ىذه (مت . )27 – 24 4 7وسمسمة
الفضائل السابقة والتى تبدأ باإليمان والتغصب عمى فعل ما ىو صالح ،وتنتيى بالمحبة ،ىى خط واضح ومن
يحاول أن يسير عمى ىذا الطريق سيزداد معرفة بالمسيح ،وآخر السمسمة كانت المحبة .واهلل محبة فمن يسير فى
ىذا الخط ليصل إلى محبة اهلل ومحبة الناس ،فيو يسير فعبل فى طريق معرفة اهلل.
كثرت = أى تنمو  ،فالحياة المسيحية يجب أن تكون فى حالة نمو دائم .
تُص ِّيرُكم الَ متَ َك ِ
ين = كمما تحاولون أن تكون ىذه السمسمة منيج لحياتكم سيمتنع التكاسل الذى فى حياتكم،
اسمِ َ
َ ُ ْ ُ
ويكون لكم نشاط أن تعرفوا عن المسيح أكثر فمن يعرف المسيح يريد أن يعرف عنو أكثر وأكثر ومن يحاول

ين = فمن يعرف أى يتحد بالمسيح  ،والمسيح ىو الحياة ،تكون لو
سيكون مثم ار فى ىذه المعرفة = الَ َغ ْي َر ُمثْ ِم ِر َ
حياة المسيح ،فيكون مثمرا .فبل ثمر بدون حياة( .راجع آية  2فالمعرفة تعنى إتحاد مع المسيح واإلتحاد مع

المسيح حياة).

ِ
َن الَِّذي لَ ْيس ِع ْن َده ِ
السالِفَ ِة" .
آية ( 9" -:)9أل َّ
ير َخطَ َاياهُ َّ
ص ِر ،قَ ْد َن ِس َي تَ ْ
ىذ ِهُ ،ى َو أ ْ
ُ
ير ا ْل َب َ
َ
ط ِي َ
َع َمى قَص ُ
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ِ
ص ِر  ،وما
أما اإل نسان الخالى من الفضائل فيو ببل خبرة روحية وال معرفة إختبارية بالمسيح = أ ْ
ير ا ْل َب َ
َع َمى قَص ُ

الذى فعل بو ىكذا؟ ىو مثل الفبلح غير الحكيم الذى نسى تطيير حقمو من األحجار التى فيو والحشائش الضارة
 ،ىذا ال يمكن أن ينمو فى أرضو نبات لو حياة وثمر .وىكذا ىى الخطية ....فطوبى ألنقياء القمب ألنيم
يعاينون اهلل .ونحن نحصل عمى القمب النقى الذى يعاين اهلل فيعرفو عن طريق المعمودية ثم بالتوبة واإلعتراف
والتناول من جسد الرب ودمو .وبالمعمودية تصير لنا طبيعة جديدة بيا نعاين اهلل ،ومن ينسى ىذا ويعيش ببل
توبة (لينقى قمبو) وببل أعمال صالحة ،وينسى أنو حصل عمى طبيعة جديدة ،فيكف عن جياده يصير أعمى ال
يستطيع أن يعرف اهلل.

11
ُّيا ِ
اخ ِت َي َارُك ْم ثَا ِبتَ ْي ِن .أل ََّن ُك ْم إِ َذا فَ َع ْمتُ ْم ذلِ َك،
َن تَ ْج َعمُوا َد ْع َوتَ ُك ْم َو ْ
اإل ْخ َوةُ أ ْ
آية ( " -:)11لِذلِ َك ِباألَ ْكثَ ِر ْ
اجتَ ِي ُدوا أَي َ
لَ ْن تَ ِزلُّوا أ ََب ًدا" .

اخ ِت َي َارُك ْم ثَا ِبتَْي ِن = لقد أفرزكم اهلل بروحو القدوس عن العالم ،واختاركم لممجد،
َن تَ ْج َعمُوا َد ْع َوتَ ُك ْم َو ْ
اجتَ ِي ُدوا  ...أ ْ
ْ
فيل ترتدوا فتخسروا كل البركات ...ال بل إجتيدوا ،والجياد يجعل الدعوة واإلختيار ثابتين  .وبدون الجياد يزل

اإلنسان ويتعثر كاألعمى ويخسر دعوتو واختياره.
وفى ىذه اآلية رد عمى من يتصور أن اإليمان بدون أعمال يخمص ،ورد عمى من يتصور أن ىناك مختارين
يخمصون دون أن يجاىدوا .فيا نحن نرى ىنا أناس مدعوين ومختارين لكن يمزميم أن يجاىدوا لكى يثبت ىذا
اإلختيار وىذه الدعوة.

ِ
ِ
ِ ٍ
َّ 11
ي" .
ع ا ْل َم ِس ِ
يح األ ََب ِد ِّ
سو َ
َّم لَ ُك ْم ِبس َعة ُد ُخو ٌل إِلَى َممَ ُكوت َرِّب َنا َو ُم َخمِّص َنا َي ُ
آية ( " -:)11ألَن ُو ى َك َذا ُيقَد ُ
ممكوت السموات مفتوح ومتسع ،والرسول يقول ىذه اآلية حتى ال ييأس أحد من خبلصو ،ولكن األعمال
الصالحة والجياد يزيدوا من رضى اهلل عمينا.

12
َن أُ َذ ِّك َرُك ْم
اآليات (ِ " -:)15-12لذلِ َك الَ أ ْ
ُى ِم ُل أ ْ
اض ِر 13 .و ِ
ا ْلح ِ
ت ِفي ى َذا
َح ِس ُب ُو َحقِّا َما ُد ْم ُ
لك ِّني أ ْ
َ
َ

ِِ
ِ
ُم ِ
ق
ين ِفي ا ْل َح ِّ
ين َو ُمثَب َِّت َ
ورَ ،وِا ْن ُك ْنتُ ْم َعالِ ِم َ
َدائ ًما ِبيذه األ ُ
ض ُكم ِبالتَّذ ِ
س َك ِني
ْك َرِةَ 14 ،عالِ ًما أ َّ
س َك ِن أ ْ
َن َخ ْم َع َم ْ
ا ْل َم ْ
َن أُْن ِي َ ْ
11
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ِ
قَ ِريبَ ،كما أ ْ ِ
ضا.
يح أ َْي ً
سوعُ ا ْل َمس ُ
َعمَ َن لي َرُّب َنا َي ُ
ٌ َ
ِِ
ُم ِ
ور" .
ِبيذه األ ُ

15

ون ُك َّل ِح ٍ
ين
ضا أ ْ
َن تَ ُكوُنوا َب ْع َد ُخ ُرو ِجي ،تَتَ َذ َّك ُر َ
َجتَ ِي ُد أ َْي ً
فَأ ْ

لِذلِ َك = ألن ىناك تيديد بخسارتيم لكل شىء إن أىمموا ،وىناك وعد بممكوت أبدى لو ثبتوا مجاىدين .وادراك
الرسول بإقتراب يوم إنتقالو جعمو ييتم بأن يذكر أوالده أن يجاىدوا.
َعمَ َن لِي َرُّب َنا = لقد سبق رب المجد وأعمن لو أنو سيموت مصموبا (يو.)18421
َك َما أ ْ
ولكن الرسول ىنا يتكمم عن رؤيا حديثة ،أعمن لو فييا رب المجد عن قرب إنتقالو.
ما ُدم ُ ِ
س َك ِن = مسكن أصميا خيمة .والخيمة إشارة لمجسد الحالى (2كو .)145ويقول التاريخ أن
ت في ى َذا ا ْل َم ْ
َ ْ
الوثنيون إستشاطوا غيظا من القديس بطرس فأرادوا قتمو .فأوعز إليو المؤمنون أن ييرب ،فقبل الرسول مشورتيم،

وف يما ىو خارج من باب مدينة روما رأى السيد المسيح داخبل ،فسألو بطرس "إلى اين تذىب يا سيدى =
كوفاديس" ،فأجابو السيد "إلى روما لكى أصمب ثانية" فأدرك القديس بطرس أن السيد المسيح يريده أن يعود
ليستشيد ،فرجع فى الحال وأخبر المؤمنين بذلك ،وسجن  9شيور ثم صمب منكس الرأس .وفى نفس اليوم
قطعت رأس بولس الرسول بالسيف ،وكان ىذا ألن بولس لو جنسية رومانية والرومانى ال يصمب.
َب ْع َد ُخر ِ
وجي = أى موتى (لو.)3149
ُ

16
يح وم ِج ِ
ِ
ٍ
يئ ِوَ ،ب ْل قَ ْد ُك َّنا
ص َّن َع ًة ،إِ ْذ َع َّرْف َنا ُك ْم ِبقُ َّوِة َرِّب َنا َي ُ
اآليات ( " -:)18-16أل ََّن َنا لَ ْم َنتْ َب ْع ُخ َارفَات ُم َ
سوعَ ا ْل َمس ِ َ َ
ِ
ِ
ِ
ين عظَمتَ ُو 17 .أل ََّن ُو أ َ ِ
ِِ
ِ ِ
َس َنى«:ى َذا
ص ْو ٌ
ت َكي َذا م َن ا ْل َم ْجد األ ْ
ام ًة َو َم ْج ًدا ،إِ ْذ أَق َْب َل َعمَ ْيو َ
َخ َذ م َن اهلل اآلب َك َر َ
ُم َعاين َ َ َ
18
السم ِ
ِ
ُىو ْاب ِني ا ْلح ِبيب الَِّذي أََنا س ِرر ُ ِ
اء ،إِ ْذ ُك َّنا َم َع ُو ِفي ا ْل َج َب ِل
س ِم ْع َنا ى َذا َّ
الص ْو َ
َ ُ
ت ِبو»َ .وَن ْح ُن َ
َ
ُ ْ
ت ُم ْق ِبالً م َن َّ َ
ا ْل ُمقَد ِ
َّس" .

ٍ
ص َّن َع ًة = فمو كانت كذلك ،أى لو لم نكن متأكدين تمام التأكد مما قمنا ،فمماذا نحتمل كل ىذه
لَ ْم َنتْ َب ْع ُخ َارفَات ُم َ

اآلالم .وىذا ما قالو أيضا بولس الرسول (1كو . )3: 4 15إذاً ك ارزتنا بالممكوت ليست من وحى الخيال .وىنا
يشير القديس بطرس إلى أنو عاين ىو ومن معو عظمة السيد المسيح ،ىذه التى ظيرت بوضوح عمى جبل

التجمى.
وىذا ما أعمنو أيضا يوحنا الرسول (يو.)1441
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أَ ِ
ِ ِ
ام ًة َو َم ْج ًدا = فالمسيح تجمى أمام بطرس ويعقوب ويوحنا عمى ا ْل َج َب ِل ا ْل ُمقَد ِ
َّس = فتجمى
َخ َذ م َن اهلل اآلب َك َر َ
السم ِ
ِ
اء = فمجد الرب وكرامتو ليسا أرضيين بل سماويين.
الرب عميو جعمو جببل مقدساَّ .
الص ْو َ
ت ُم ْق ِبالً م َن َّ َ
المجد األسنى = المجد البيى  ،وىو تعبير يستخدم ليشار بو إلى اهلل  .واألسنى تعنى جل جبللو وتعنى الفائق
واألرفع واألعظم وذو الميابة والقدرة  .وكممة السنى فى العربية تعنى الرفيع  ،والسنا ىو ضوء البرق  .وىذه
الكممة ىى كممة فريدة لم تأتى سوى فى ىذه اآلية .

آية (َ 19" -:)19و ِع ْن َد َنا ا ْل َكِمم ُة َّ
الن َب ِوَّي ُة،
َ
ِفي مو ِ
َن َي ْنفَ ِجر َّ
الن َي ُار،
ض ٍع ُم ْظمٍِم ،إِلَى أ ْ
َْ
َ

اج ُم ِن ٍ
ير
س ًنا إِ ِن ا ْنتََب ْيتُ ْم إِلَ ْي َياَ ،ك َما إِلَى ِس َر ٍ
َو ِى َي أَثْ َب ُ
ت ،الَِّتي تَ ْف َعمُ َ
ون َح َ
الص ْب ِح ِفي ُقمُوِب ُك ْم"،
ب ُّ
َوَي ْطمَ َع َك ْو َك ُ

إن كنتم فى شك من شيادتنا عن المسيح ،فعندكم النبوات فى العيد القديم ،وىى شيادات أنبياء شيدوا بيا عن
المسيح منذ مئات السنين .وىى ثابتة ،والكتب فى يد الييود شاىدة عمى صدق ما نقول.
َن َي ْنفَ ِجر َّ
الص ْب ِح ِفي ُقمُوِب ُك ْم = كوكب الصبح ىو إشارة عن المسيح واستخدم ىذا فى
ب ُّ
إِلَى أ ْ
الن َي ُارَ ،وَي ْطمَ َع َك ْو َك ُ
َ

(عد( + )17424لو( + )7841رؤ( + )16422مبل( + )244أف .)1445وىذا الكوكب يظير قبل ظيور
الشمس مباشرة .والمعنى أن بطرس يريد أن يقول أنو ىو رأى المسيح عمى جبل التجمى ،أما بالنسبة لمن لم يرى
فعنده نبوات األنبياء وىذا كمرحمة مؤقتة حتى يكون لممؤمن اإلعبلن المباشر لشخص المسيح فى قمبو .وىذا
اإلعبلن يفوق النبوة ويفوق رؤية المسيح بالجسد.
فالييود أروا المسيح بالجسد ولم يعرفوه بل صمبوه أما اإلعبلن الذى فى القمب فيو يعطى اليقين الكامل واإلستنارة
والفرح والثقة فيو ومحبتو.

21
ين
اآليات (َ " -:)21-21عالِ ِم َ
قَطُّ ِبم ِش َ ِ
سٍ
اس
انَ ،ب ْل تَ َكمَّ َم أَُن ُ
يئة إِ ْن َ
َ

اص 21 .أل ََّن ُو لَم تَأ ِ
َن ُك َّل ُن ُب َّوِة ا ْل ِكتَ ِ
س ْت ِم ْن تَ ْف ِس ٍ
ى َذا أ ََّوالً :أ َّ
ير َخ ٍّ
ْت ُن ُب َّوةٌ
اب لَ ْي َ
ْ
ِ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س" .
الر ِ
ين ِم َن ُّ
سوِق َ
ِّيس َ
ون َم ُ
اهلل ا ْلقد ُ

ين = محمولين كما تحمل الريح السفينة وقارن مع (2تى.)1643
سوِق َ
َم ُ
ولكن لنفيم أن مفيوم الوحى لدى المسيحيين والييود ىو ليس أن الروح القدس يممى عمى الكاتب ما يكتب بل-4
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 .3ىو يعطى الفكرة لمكاتب ،والكاتب يصيغ ما يكتب بحسب أسموبو وثقافتو وفمسفتو وخبراتو.
 .4الروح القدس يحمى الكاتب من الوقوع فى أخطاء.
 .5الروح القدس يكشف لمكاتب ما ىو غامض ومستور (مثبل أحداث الخميقة تك .)1
س ْت ِم ْن تَ ْف ِس ٍ
اص = ليس عن إجتياد بشرى ،بل بوحى من الروح القدس.
ير َخ ٍّ
لَ ْي َ
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رسالة بطرس الثانية (اإلصحاح الثاني)

عودة لمجدول

ىذا ىو اإلصحاح المتطابق مع رسالة ييوذا .والتكرار يفيد معنى التحذير من اإلنسياق وراء المبتدعين فى

اإليمان .فموضوع ىذا اإلصحاح ىو عن ظيور المبتدعين وخطورتيم وأن دينونتيم أكيدة .وغالبا فالبدع التى

يشير ليا معممنا بطرس الرسول فى ىذا اإلصحاح ىى الناشئة عن فيم خاطىء لرسائل بولس الرسول كما قال
فى اإلصحاح الثالث ( )16،1543ولقد قال بولس الرسول مثبل فى تعاليمو أن ىناك ما يسمى التبرير وأننا فى

عيد الحرية ،فأساء ىؤالء المبتدعون فيم أقوال بولس الرسول ونادوا بإنحبلل خمقى معتمدين عمى أن المسيح

بدمو يغفر أى خطية ،وطالما أن ىناك حرية فمنفعل ما نشاء .مع أن بولس أجاب عمى ىذه النقاط فقال "فماذا
نقول .أنبقى فى الخطية لكى تكثر النعمة .حاشا .نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فييا"

(رو" ،)2،146فإنكم إنما دعيتم لمحرية أييا اإلخوة .غير أنو ال تصيروا الحرية فرصة لمجسد( "...غل.)1345
ومن المبتدعين فى تمك األيام مثبل النيقوالويين والغنوسيين ،وىؤالء وأولئك أباحوا الزنا.

اآليات ( 1" -:)2-1و ِ
ضا ِفي َّ
ين
ون َك َذ َب ٌة ،الَِّذ َ
ضا ُم َعمِّ ُم َ
س َي ُك ُ
لك ْنَ ،ك َ
ون ِفي ُك ْم أ َْي ً
ان أ َْي ً
اء َك َذ َب ٌةَ ،ك َما َ
الش ْع ِب أَ ْن ِب َي ُ
َ
2
ِ
ِ
ون
الر َّ
َي ُد ُّ
ون َّ
ب الَِّذي ا ْ
شتََر ُ
ون ِب َد َ
ير َ
اى ْمَ ،ي ْجمِ ُب َ
ع َىالَ ٍكَ .وِا ْذ ُى ْم ُي ْن ِك ُر َ
س َ
يعاَ .و َ
س ِر ً
ون َعمَى أَ ْنفُس ِي ْم َىالَ ًكا َ
س َيتْ َبعُ َكث ُ
ط ِري ِ
ق ا ْل َحقِّ" .
َّف َعمَى َ
س َب ِب ِي ْم ُي َجد ُ
تَ ْيمُ َك ِات ِي ْم .الَِّذ َ
ين ِب َ
كما يعمل الروح القدس فى األنبياء الحقيقيين (2بط ،)2141ال يكف إبميس عن الخداع بأن يعمل فى أنبياء كذبة

(أر .)25423 +14414وبيذا حذر بولس الرسول أساقفة أفسس (أع .)3:42:وىدف إبميس تشويو الحقِ .ب َدعَ
ب = أى يطعنون فى ألوىيتو أو
الر َّ
ون َّ
َىالَ ٍك = فتعاليم ىؤالء ضارة تقود لميبلك .وأساس ىرطقاتيم َوِا ْذ ُى ْم ُي ْن ِك ُر َ
يشككون فى سمطتو فيرفضون وصاياه .ويتبع إنحرافيم سقوطيم وراء شيواتيم.

ط ِري ِ
ق = إنتشرت أيام الرسل وبعدىم ىرطقات تدعو لمنجاسة كالنيقوالويين .وبسبب
ق ا ْل َح ِّ
َّف َعمَى َ
س َب ِب ِي ْم ُي َجد ُ
ِب َ
تعاليم ىؤالء الفاسدة جدف غير المؤمنين عمى المسيحية ألنيم ظنوا أن تعاليم ىؤالء اليراطقة ىى تعاليم
اى ْم = الرب يسوع المسيح إشتراىم من عبودية إبميس وعبودية الخطية،
الر َّ
ون َّ
ب الَِّذي ا ْ
شتََر ُ
المسيحيةُ .ي ْن ِك ُر َ
وبإرتدادىم لمخطية ىم ينكرون السيد الذى حررىم ،وكأنو لم يبذل دمو ألجميم وألجل تحريرىم.

اء َك َذ َب ٌة = ىم الذين يدعون عبلقتيم المباشرة باهلل وأن تعاليميم مأخوذة بوحى منو ،وىم فى ىذا كاذبون.
أَ ْن ِب َي ُ
ون َك َذ َب ٌة = ىم ىؤالء الذين يروجون تعاليم األنبياء الكذبة.
ُم َعمِّ ُم َ
ِ
ون تَ ْيمُ َك ِات ِي ْم = اهلل ليس مطالب بأن ينحاز لؤلغمبية ،بل كثيرين ُي ْدعون وقميمين ينتخبون
ير َ
َ
س َيتْ َبعُ َكث ُ
(مت .) 1642:وكان ىناك أالف أيام الطوفان ونجا فى الفمك ثمان أنفس فقط .وفى سدوم وعمورة ىمك الجميع
ونجا  4أنفس فقط ،ثم تحولت إمرأة لوط لعمود ممح بعد ذلك .فبل نضطرب إذا رأينا قميمون ىم السائرون فى
الطريق الصحيح .وفى ىذه اآلية نجد كثيرون ييمكون.
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3
ين َد ْي ُنوَنتُ ُي ْم ُم ْن ُذ ا ْلقَِد ِيم الَ تَتََوا َنىَ ،و َىالَ ُك ُي ْم الَ
ص َّن َع ٍة ،الَِّذ َ
آية (َ " -:)3و ُى ْم ِفي الطَّ َم ِع َيتَّ ِج ُر َ
ون ِب ُك ْم ِبأَق َْوال ُم َ
س" .
َي ْن َع ُ
ُى ْم ِفي الطَّ َم ِع = ىم يطمعون ربما فى أمواليم .ولكن من سياق الحديث نفيم أنيم يطمعون فى شيوات الجسد.
ص َّن َع ٍة = ىم يحرفون أقوال اهلل ليقنعوا المؤمنين غير المتعمقين بأقواليم وأرائيم النجسة .ىم
َيتَّ ِج ُر َ
ون ِب ُك ْم ِبأَق َْوال ُم َ
يستخدمون كبلما معسوال عن التبرير بالدم والحرية ...الخ إلقناع الناس بأرائيم الفاسدة .لذلك فإن دينونتيم منذ

القديم قائمة تنتظرىم.

وفيما يمى نرى دليل إدانة ىؤالء الخطاة.

4
ِ
سالَ ِس ِل الظَّالَِم طَ َر َح ُي ْم ِفي َج َي َّن َم،
ق َعمَى َمالَ ِئ َك ٍة قَ ْد أ ْ
ان اهللُ لَ ْم ُي ْ
ش ِف ْ
آية ( " -:)4أل ََّنوُ إِ ْن َك َ
َخطَأُواَ ،ب ْل في َ
ض ِ
وسمَّميم م ْحر ِ
اء"،
وس َ
ين لِ ْمقَ َ
َ َ َ ُْ َ ُ

ط َر َح ُي ْم = اهلل أدان المبلئكة إذ أخطأوا ،فمن المؤكد أنو سيدين ىؤالء األشرار .وقولو طرحيم بصيغة الماضى
َ
فيو تأكيد لمدينونة.

َخطَأُوا = إذاً ىم لم يخمقوا أش اررا ،بل خمقوا أب ار ار ثم سقطوا.
أْ

5
ام ًنا َك ِ ِ
ظ ُنوحا ثَ ِ
ِ
ِ ِِ
ب طُوفَا ًنا َعمَى َعا َلِم
آية (َ " -:)5ولَ ْم ُي ْ
ش ِف ْ
ارًاز ل ْم ِبِّر ،إِ ْذ َجمَ َ
ق َعمَى ا ْل َعالَم ا ْلقَديمَ ،ب ْل إِ َّن َما َحف َ ً
ا ْلفُج ِ
َّار" .
ا ْلعالَِم ا ْلقَِد ِيم = ما قبل نوح والطوفانُ .نوحا ثَ ِ
ام ًنا = ألن نوح كان معو  7آخرين ،ولقد دخل الفمك آخرىمَ .ك ِ
ارًاز
ً
َ

لِ ْم ِبِّر = بمسانو وحياتو وببنائو لمفمك .فبمسانو إذ كان يؤنب الخطاة عمى خطيتيم وبحياتو إذ كان مثاال لمطيارة.
وفى بنائو الفمك كان مثاال عمميا ألقوالو عن غضب اهلل عمى الخطاة وأنو سوف يغرق العالم بطوفان آت قريبا.

واهلل فى قداستو دان العالم الشرير أيام نوح ،وأىمكو بالطوفان ،ولم يشفع لمعالم كثرة عددىم ،بل خمص  8أنفس

فقط .فنفيم رفض اهلل لمخطية ،وعدم إنحيازه لؤلغمبية.
6
اضعا ِع ْبرةً لِ ْمع ِت ِ
ِ
ِ
ِ
َن َي ْف ُج ُروا"،
ين أ ْ
يد َ
ورةََ ،ح َك َم َعمَ ْي ِي َما ِباال ْنقالَ ِبَ ،و ً َ َ
آية (َ " -:)6وِا ْذ َرَّم َد َمدي َنتَ ْي َ
وم َو َع ُم َ
س ُد َ
اهلل فى قداستو رفض خطية سدوم وعمورة وأحرقيما محوال إياىما إلى رماد = َرَّمد .ألن أجرة الخطية موت.
8
7
ِ ِ
طا ا ْلب َّار ،م ْغمُ ِ ِ
ان ا ْل َب ُّارِ ،ب َّ
الس ْم ِع
ظ ِر َو َّ
الن َ
َّع َارِة .إِ ْذ َك َ
يرِة األ َْرِد َياء في الد َ
َ ً
اآليات (َ " -:)9-7وأَ ْنقَ َذ لُو ً َ
وبا م ْن س َ
9
ِ
ب أْ ِ
اك ٌن ب ْي َنيم ،يع ِّذب يوما فَيوما َن ْفس ُو ا ْلب َّارةَ ِباألَف ِ ِ
و ُىو س ِ
اء ِم َن التَّ ْج ِرَب ِة،
الر ُّ
يم ِةَ .ي ْعمَ ُم َّ
َ َ
َن ُي ْنق َذ األَتْق َي َ
َ
َ َ َ
ْعال األَث َ
َ ُ ْ ُ َ ُ َْ ً َْ ً
َوَي ْحفَظَ األَثَ َم َة إِلَى َي ْوِم الد ِ
ين"،
ِّين ُم َعاقَ ِب َ

اهلل فى عقابو لسدوم وعمورة لم ينس لوط وأنقذه ،كما أنقذ نوحا وأسرتو من قبل أيام الطوفان .فاهلل ال ينسى

أبناءه .إذاً عمى المؤمن أن يسمك فى جياده بنقاوة كما سمك لوط البار ونوح القديس ،ويثق فى المساندة اإلليية
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الجبارة حين يكون الوسط رديئا ،فحيثما كثرت الخطية إزدادت النعمة جدا (رو )2:45لقد أنقذ اهلل لوط ونوح فى

حين أىمك معاصروىم األشرار.
اء = فى أصميا المغوى الذين يعيشون ببل قانون متحممون من كل شرع أى الفاجرون .م ْغمُ ِ ِ
األَرِدي ِ
يرِة
َ ً
ْ َ
وبا م ْن س َ
األَرِدي ِ
اء = أى يحيا فى ألم وغيظ وبنفسية مرة فى وسط ىؤالء األردياء .كممة مغموبا تعنى مغتاظا وفى ألم
ْ َ
ومحنة.

سؤال -:ما الذى جعل لوط يحيا فى ىذا األلم؟! ألم يكن من األسيل أن يغادر المكان ويريح نفسو من ىذا
األلم؟! اإلجابة ...أنو ىو إختار ىذا المكان الجيد الخصب وترك األرض غير الجيدة إلبراىيم .فيو كان ال يريد

أن يفقد ىذه األرض الجيدة وربما أن إمرأتو وبناتو تعمقوا بيذه األرض الجيدة ورفضوا مغادرتيا ،بالرغم من
معرفتيم بالشرور التى فييا  .وىذا ما نفيمو من قصة تحول إمرأة لوط لعمود ممح ،فيى كانت تنظر ليذه
ِ
ِ
اء ِم َن التَّ ْج ِرَب ِة = كما أنقذ لوطا ونوحا فاهلل قادر دائما أن ينقذ
األرض بشيوة أو فى حسرة لتركياُ .ي ْنق َذ األَتْق َي َ
أتقياءه وىو يعمم كيف ينقذىم من وسط اآلتون.
11
النج ِ
ِ
اد ِة.
ون ِب ِّ
س ِد ِفي َ
ين َيذ َ
الس َي َ
ستَ ِيينُ َ
ْى ُب َ
َّما الَِّذ َ
اسةَ ،وَي ْ
ش ْي َوِة َّ َ َ
اء ا ْل َج َ
ون َو َر َ
اآليات (َ " -:)11-11والَ سي َ
11
َع َ
َن َي ْفتَُروا َعمَى َذ ِوي األ َْم َج ِادَ ،ح ْي ُ
ظ ُم قُ َّوةً َوقُ ْد َرةً
ون أ ْ
ون ِبأَ ْنفُ ِس ِي ْم ،الَ َي ْرتَِع ُب َ
ونُ ،م ْع ِج ُب َ
ور َ
ث َمالَ ِئ َك ٌة َو ُى ْم أ ْ
َج ُ
س ُ
ب ح ْكم اف ِْتر ٍ
اء" .
ون َعمَ ْي ِي ْم لَ َدى َّ
ِّم َ
الر ِّ ُ َ َ
الَ ُيقَد ُ
ِ
اء
ين َيذ َ
ْى ُب َ
َّما الَِّذ َ
ون َو َر َ
ىى تكممة آية  9التى قال فييا ...ويحفظ األ ثمة .معاقبين ويكمل ىكذاَ ....والَ سي َ
س ِد = أى منساقين وراء شيواتيم الفاسدة .ىؤالء ىم من أساءوا فيم الحرية والنعمة والدم الغافر فعمموا أن من
ا ْل َج َ

يؤمن  ،فيو ميما أخطأ فدم المسيح يغفر لو .ونبلحظ أن اهلل لم يخمق الجسد فاسدا ،بل خمقو فى أحسن صورة

ولما خمق آدم وجد أن كل شىء حسن جدا (تك .)3141وكان آلدم شيوة مقدسة ،أى أنو كان يحب اهلل ،ومحبتو
وعدن = كممة عبرية تعنى فرح وابتياج .ولما سقط آدم تشوىت
عد ْنْ ،
هلل جعمتو فى فرح ،إذ كان فى جنة ْ
شيوتو ،فصار يشتيى العالم (مال ومراكز وجنس وسمطة )...فصار يحيا فى غم .وكل من ذىب وراء شيواتو
قيل عنو أنو ذىب وراء الجسد ،فالجسد صار األداة التى تحقق الشيوات الفاسدة.

والمسيح بعد الفداء صعد إلى السماء وأرسل لنا الروح القدس الذى حل عمينا ليصمح الوضع ،فسكب محبة اهلل

فى قموبنا (رو )545وبيذا تقدست شيواتنا ،ورجعنا لمحالة الفردوسية األولى أى الفرح ،لذلك نجد أن ثمار الروح
القدس ىى محبة فرح سبلم (غل.)2245

فمن يسمك بالروح ىو الذى تخضع روحو لمروح القدس ،فيقود الروح القدس الروح اإلنسانية ،والروح اإلنسانية
تقود الجسد فيتجو اإلنسان لمسماويات وكمما ينمو اإلنسان فى النعمة ،ويخضع لمروح القدس الذى يسكب محبة

اهلل فيو تتقدس شيواتو ويقول مع بولس الرسول "لى إشتياء أن أنطمق وأكون مع المسيح( "..فى .)2341والعكس
فاإلنسان الشيوانى الجسدانى الذى قال الرسول عنيم ىنا ....يذىبون وراء الجسد ،ىذا اإلنسان غير خاضع

لمروح القدس بل يعاند الروح القدس ويقاومو ،وشيواتو فقط ىى التى تقود جسده.
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الس َيا َد ِة =.وجاءت كممة السيادة فى ترجمات أخرى ( Governmentبمعنى
ون ِب ِّ
ستَ ِيي ُن َ
وىؤالء قال عنيم أنيم َي ْ
حكومة أو توجيو أو سيطرة) أو (من ليم السمطة  .)Authorityوالمقصود الرياسات الكنسية .فيؤالء الجسدانيون
يستيينون بالرياسات الكنسية ويياجمونيم ويدينونيم ويتكممون عمييم ،واليدف من وراء ذلك ىو اليجوم عمى

اإليمان الصحيح والمعتقدات الصحيحة التى ينادى بيا الرياسات الكنسية .فميدم اإليمان الصحيح ،ىم يياجمون

الرياسات الكنسية ويعممون الناس اإلستيانة بيم لترويج معتقداتيم الفاسدة .ىم حينما عمموا تعاليميم بإستحالة

ىبلك المؤمن ميما أخطأ  ،ىاجمتيم الكنيسة  ،فما كان منيم إال أنيم سخروا من الرياسات .وما السبب وراء كل
ون ِبأَ ْنفُ ِس ِي ْم = ىم متكبرون معجبون بأفكارىم ،ال يقبمون الخضوع لما تسممتو الكنيسة جيبل بعد
ذلك = ىم ُم ْع ِج ُب َ
َن َي ْفتَُروا َعمَى َذ ِوي األ َْم َج ِاد (ترجمت  Glorious onesوترجمت  Dignitiesأى
ون أ ْ
جيبل ،بل ىم الَ َي ْرتَِع ُب َ
أصحاب المناصب)  .فيذه الرياسات الكنسية والمناصب الكنسية ليم قطعا أمجاد فيم خدام اهلل .وىؤالء األشرار
لم يقتدوا بالمبلك ميخائيل الذى لم ينتير الشيطان بنفسو ،بل ترك الحكم والدينونة هلل بالرغم من ثبوت خطية

الشيطان.

(شرح ىذه النقطة فى رسالة ييوذا) .والمبلئكة فى ىذا يطبقون قول السيد المسيح حرفيا

"ال تدينوا" فإذا كان

المبلئكة وىم أعظم قوة وقطعا أكثر طيارة وبر ومعرفة من البشر ،ال يدينوا الرياسات الكنسية = ال يقدمون

عمييم لدى الرب حكم إفتراء ،فكيف يجرؤ ىؤالء عمى ىذا.

حقا إن وراء كل ىرطقة  ،كبرياء أو إعجاب

بالذات.
12
يعي ٍ
اطقَ ٍة ،طَ ِب ِ
ات َغ ْي ِر َن ِ
ىؤالَ ِء فَ َكحيوا َن ٍ
ون،
ود ٍة لِ َّ
آية ( " -:)12أ َّ
َما ُ
َّةَ ،م ْولُ َ
ون َعمَى َما َي ْج َيمُ َ
مص ْي ِد َوا ْل َيالَ ِكَ ،ي ْفتَُر َ
َ ََ
فَسييمِ ُك َ ِ
س ِاد ِى ْم" .
ََ ْ
ون في فَ َ
ات َغ ْي ِر َن ِ
فَ َكحيوا َن ٍ
اطقَ ٍة = أى يسمكون بحسب غريزتيم الطبيعية أى شيواتيم ،دون أدنى محاولة لمتسامى أو
َ ََ
الضبط ليذه الشيوات ،بل ىم مندفعون وراء شيواتيم.

ون = المبتدعين ليس فقط يجيمون األمور بل يجيمون أن من يياجمونيم ليم ىذا المجد
ون َعمَى َما َي ْج َيمُ َ
َي ْفتَُر َ
ون
س َي ْيمِ ُك َ
عند اهلل ،لذلك ىم فى تجاسر يفترون مقاومين الحق .وىؤالء سبب ىبلكيم ليس خارجا عنيم بل ىم َ
ِ
س ِاد ِى ْم = أى ىم أسمموا أنفسيم بأنفسيم لميبلك ،ىم صاروا كالحيوان الذى يدخل المصيدة برجميو (ىم
في فَ َ
يضعون لمحيوان قطعة لحم فى المصيدة ليصطادوه ،ألنو سيدخل بدافع شيوتو وراء المحم ،لكن دخولو سيكون

ليبلكو) وىؤالء إنجذبوا وراء شيوتيم كما إنجذب الحيوان وراء المحم ،ولكن ىم ذاىبون وراء ىبلكيم.
مص ْي ِد = ىم ييمكون ألن عقوليم تسحبيا الشيوات كما تسحب الخيول الجامحة راكبييا .أما اإلنسان فقد
ود ٍة لِ َّ
َم ْولُ َ
خمق اهلل لو عقبل ليفكر ويعيش مع اهلل ،العقل يعينو فى أن تكون لو عبلقة مع اهلل.
آية (-:)13
ين َوالَ ِئ َم
ص ِان ِع َ
َ

َّ
"ِ 13
ُج َرةَ ِ
ون ِفي ُغ ُر ِ
ورِى ْم
وبَ ،يتََن َّع ُم َ
ين َي ْح ِس ُب َ
اإل ثِْم .الَِّذ َ
آخ ِذ َ
ين أ ْ
اس َو ُع ُي ٌ
ون تََن ُّع َم َي ْوٍم لَذةً .أ َْد َن ٌ
َم َع ُك ْم" .
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ِ
ُج َرةَ ِ
اإل ثِْم = أجرة الخطية موت ،وىؤالء سييمكون فى فسادىم.
آخ ِذ َ
ين أ ْ
ون تََن ُّع َم َي ْوٍم لَ َّذةً = ىم يفرحون بمذة مؤقتة يحسبونيا نصيبيم متجاىمين السعادة األبدية الدائمة.
ين َي ْح ِس ُب َ
الَِّذ َ
بي ْوٍم = قصر عمر المذة.
والمقصود َ

وب = أصميا المغوى نقط سوداء  ،فيم فى حقيقتيم شىء مشوه .وىم
اس = ىم أدناس فى ذواتيمَ .و ُع ُي ٌ
أ َْد َن ٌ
ين َوالَ ِئ َم َم َع ُك ْم = كانت الكنيسة تقيم بعد القداسات والئم محبة ،وىؤالء قمدوا
ص ِان ِع َ
يتصرفون بخداع كإبميس = َ
الكنيسة بإقامة والئم لخداع الناس بأنيم أعضاء فى الكنيسة .وخبلل ىذه الوالئم يبثون سموميم .

14
ِ
ف ع ِن ا ْل َخ ِطي ِ
ِ
ون ُّ
ب
َّةَ ،خ ِاد ُع َ
آية ( " -:)14لَ ُي ْم ُع ُي ٌ
ب ُمتَ َدِّر ٌ
وس َغ ْي َر الثَّا ِبتَة .لَ ُي ْم َق ْم ٌ
سقًا ،الَ تَ ُك ُّ َ
ون َم ْممُ َّوةٌ ف ْ
النفُ َ
ِفي الطَّ َم ِع .أ َْوالَ ُد المَّ ْع َن ِة" .
ِ
سقًا = تشير لمن يبحث دائما عن إمرأة ليزنى معيا ،فمن يستيين بكل شىء ويعيش فى
لَ ُي ْم ُع ُي ٌ
ون َم ْممُ َّوةٌ ف ْ
إباحية تصير عيناه ممموءة فسقا أى زنا ويفقد البساطة ،وتصير عيناه مظممتين ال تريان إال ما ىو شر = الَ
ف ع ِن ا ْل َخ ِطي ِ
ون ُّ
وس = بألفاظ منمقة تسمى الخطية حرية .ولكن ال ينخدع بيم سوى النفوس
َّة.
َخ ِاد ُع َ
تَ ُك ُّ َ
النفُ َ
غير الثابتة.
ب ِفي الطَّ َم ِع = قمب ال يشبع من الشيوات ،ويطمع حتى فى إمرأة أخيو .وقد تعنى أيضا الطمع
ب ُمتَ َدِّر ٌ
لَ ُي ْم َق ْم ٌ
فى المال ،ولكن سياق الكبلم يشير لمطمع فى شيوات الجسد.
أ َْوالَ ُد المَّ ْع َن ِة = إذ ىم يسعون وراء إنحراف الناس عن إيمانيم البسيط.
15
ِ
يق ا ْلم ِ
َح َّ
ُج َرةَ
ين طَ ِر َ
ضمُّوا ،تَا ِب ِع َ
ب أْ
يم ،فَ َ
ور الَّذي أ َ
اآليات ( " -:)16-15قَ ْد تََرُكوا الطَّ ِر َ ُ ْ
ام ْب ِن َب ُ
ص َ
يق َب ْم َع َ
ستَق َ
اطقًا ِب ِ
َعجم َن ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ ِ 16
ِ ِ
سٍ
ان" .
ص َل َعمَى تَ ْوِب ِ
ص ْوت إِ ْن َ
َ
اإل ثْمَ .ولك َّن ُو َح َ
يخ تَ َعدِّيو ،إ ْذ َم َن َع َح َماقَ َة النب ِّي ح َم ٌار أ ْ َ ُ
ور ىى القراءة الكمدانية لئلسم العبرانى بعور ،فالييود ينطقونو بعور .وربما قصد الرسول
ور = َب ُ
ام ْب ِن َب ُ
ص َ
ص َ
َب ْم َع َ

إستخدام اإلسم بالكمدانية إذ أن بصور تعنى جسد ،وكانت مشورة بمعام خاصة بإسقاط شعب إسرائيل فى خطية

َح َّ
ُج َرةَ
ب أْ
الزنا مع بنات موآب حتى يمعنيم اهلل ويغضب عمييم ،وحصل عمى أجرة فى مقابل مشورتو ىذه = أ َ
ِ ِ
ور (جسد) تعنى ىؤالء السائرين وراء الجسد (آية  )1:ىؤالء الشيوانيون كانوا فى
ام ْب ِن َب ُ
ص َ
اإل ثْم إذاً قولو َب ْم َع َ
الطريق المستقيم يوما ما ،لكنيم إنحرفوا وراء شيواتيم الجسدية التى أغمقت عقوليم ،كما إنغمق عقل بمعام فوبخو

حمار .راجع قصة بمعام فى سفر العدد ( .)25-22واشارة الرسول ألن حمار بمعام قد نطق تعنى أن ىؤالء

الشيوانيون سقطوا من درجة فيميم لؤلمور إلى درجة أقل من ىذا الحمار

17
ِ
ٍ
سوقُ َيا َّ
ىؤالَ ِء ُى ْم َ ِ
ام الظَّالَِم إِلَى األ ََب ِد" .
آية (" -:)17
ُ
الن ْو ُء .الَِّذ َ
وم َي ُ
ين قَ ْد ُحفظَ لَ ُي ْم قَتَ ُ
آب ٌار بالَ َماءُ ،غ ُي ٌ
ىذه المذات الجسدية مخادعة ،قد تبدو لمن ىم من خارج أنيا مشبعة ،وأنيا مغرية وأنيا وأنيا ...ولكن حين

يسقط فييا اإلنسان تتحول حياتو إلى مرار .لذلك شبو الرسول ىذا بقولو عمن يدعو ليذه الشيوات الجسدية بأنيم
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ُىم آبار ِبالَ م ٍ
اء = ليم مظير خارجى مخادع ،أو يدعون أن ما ي ْدعون الناس لو ىو مصدر سعادة ليم ،لكن
ْ ٌَ
َ
من يأتى ليذه الخطايا يكون كظمآن أتى لبئر ال يجد فييا ماء ،فيو لن يجد فييا سعادة أو فرح إطبلقا ،ربما

سوقُ َيا َّ
الن ْو ُء =
وم َي ُ
سيجد لذة لحظة ،لكن سيعقبيا حزن وتعاسة بقية العمر .وبنفس المعنى يقول تشبيو آخر ُغ ُي ٌ
ىى غيوم يفرح بيا الفبلح الذى ينتظر المطر ،لكن سرعان ما تحمميا الرياح دون أن تمطر ،فيى ببل خير ،بل

ىى تمنع نور الشمس.

ِ
ام الظَّالَِم  ،خبلصة ىذه اآلية أن ىؤالء فى حقيقتيم ما ىم
وسينكشف حقيقة ىؤالء فى األبدية حيث ُحفظَ لَ ُي ْم قَتَ ُ
إال مخادعون ،يدعون الناس لما يصورونو لمناس أن فيو شبعيم وسعادتيم (أى الخطية) ولكن حين ينفذ الناس

ما يقولونو ليم ال يشعرون بسعادة أو بشبع .ىم إذاً أبار بال ماء...

18
ات ا ْلج ِ ِ
شيو ِ
ب َقمِيالً ِم َن
ون ِب َع َ
ظ ِائِم ا ْل ُب ْط ِلَ ،ي ْخ َد ُع َ
آية ( " -:)18أل ََّن ُي ْم إِ ْذ َي ْن ِطقُ َ
َّع َارِةَ ،م ْن َى َر َ
سد في الد َ
َ َ
ون ِب َ َ َ
الَِّذ َ ِ
الضالَ ِل"،
ون ِفي َّ
ير َ
ين َيس ُ
ون ِب َعظَ ِائِم ا ْل ُب ْط ِل كممة عظائم فى اليونانية تشير إلى شىء
ىنا تشبيو آخر أو وصف آخر لخداعيم ،فيم َي ْن ِطقُ َ

ي بدو أكبر مما ىو فى الواقع .وفى الحقيقة فإن ما ينطقون بو ىو باطل وفراغ كاذب ،فوراء مظيرىم الذى يشير
ون ِب َ ِ
س ِد = ىم يعممون سامعييم
لممعرفة ال يوجد شبع لمناس وال سعادة ،أى ال جوىر حقيقىَ .ي ْخ َد ُع َ
ش َي َوات ا ْل َج َ
أن يشبعوا رغائب الجسد غير المقدسة .ىم يدعون فى كبرياء أنيم ذوو معرفة وحكمة.
يقدمون أماال عظيمة وكممات براقة عن الحرية التى أعطاىا لنا العيد الجديد .وفى الحقيقة فكل فمسفتيم ىى

اإلنقياد وراء شيواتيم الباطمة.

ولكن من الذى ينساق وراءىم؟ م ْن َىرب َقمِيالً ِم َن الَِّذ َ ِ
الضالَ ِل = أى حديثى اإليمان الذين ىربوا
ون ِفي َّ
ير َ
َ ََ
ين َيس ُ
من الوثنية عن قريب ،ىؤالء كانوا ما زالوا لم يعرفوا المسيح ويختبروه حقيقة .ىم كانوا مازالوا فى سطحية اإليمان

لم يدخموا إلى العمق .لذلك قال المسيح "ادخموا إلى العمق" (لو.)445

والعمق ىو عمق المعرفة والحب واإلتحاد الحقيقى مع المسيح والثبات فيو  ،ىو إكتشاف شخص المسيح

المشبع .والعمق ىو الحل الوحيد لمن ىو مستعبد لشيوات الجسد  ،وىذا ما عمم بو السيد المسيح  ،فالذى وجد
المؤلؤة الكثيرة الثمن (معرفة حبلوة المسيح) مضى وباع الآللئ التى كان يعتز بيا أوال (شيوات الجسد) .

أما ىؤالء السطحيين حينما يسمعون دعوة المعممين الكذبة بالحرية المزيفة يصدقونيم غير عالمين أن ىذا ىو
عين العبودية ،وىكذا بعد أن إختبر أحد اليروب من نجاسة العالم بمعرفة الرب المخمصة إرتبك فييا من جديد

وانغمب من شيوتو .وفى ىذا النص نرى إمكانية إرتداد المؤمن وىبلكو بعد أن إختبر المسيح ونعمتو .لذلك عمينا
أن نجتيد ونسمك بأمانة وحرص وندخل بجيادنا إلى العمق لنخمص.

ِ
ِ
آية ( 19" -:)19و ِ
ستَ ْع َب ٌد
س ِاد .أل َّ
ين إِي ُ
س ُي ْم َع ِب ُ
اع ِد َ
َن َما ا ْن َغمَ َب م ْن ُو أ َ
َح ٌد ،فَ ُي َو لَ ُو ُم ْ
يد ا ْلفَ َ
َّاى ْم ِبا ْل ُحِّريَّةَ ،و ُى ْم أَ ْنفُ ُ
َ
ضا! "
أ َْي ً
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ا ْلحِّري ِ
َّة فى مفيوم ىؤالء ىى تحرر من الناموس وسمطانو ،ما دامت النعمة تغفر ،ولكن ىذه ليست حرية بل
ُ
عبودية لمشيوة والخطية .كممة الحرية التى يستخدميا ىؤالء ىى كممة براقة تخدع المبتدئين .وكما قال السيد
المسيح "كل من يعمل الخطية ىو عبد لمخطية" (يو ،)3448والقديس بولس الرسول قال "فإنكم إنما دعيتم لمحرية
أييا اإلخوة .غير أنو ال تصيروا الحرية فرصة لمجسد" (غل ،)1345ومن ضمن الحريات الكاذبة الدعوة لمتحرر

من الترتيبات الكنسية كاألصوام واإلعتراف.

اآليات ( 21" -:)22-21أل ََّن ُو إِ َذا َكا ُنوا ،بع َدما َىربوا ِم ْن َنجاس ِ
ب َوا ْل ُم َخمِّ ِ
الر ِّ
ات ا ْل َعالَِمِ ،ب َم ْع ِرفَ ِة َّ
سوعَ
َْ َ َُ
ص َي ُ
َ َ
21
ون ،فَقَ ْد صار ْت لَيم األَو ِ
ون أ َْي ً ِ
ان َخ ْي ًار لَ ُي ْم لَ ْو لَ ْم
ا ْل َم ِس ِ
اخ ُر أَ َ
ش َّر ِم َن األ ََو ِائ ِل .ألَنَّ ُو َك َ
ييا ،فَ َي ْن َغمِ ُب َ
يحَ ،ي ْرتَِب ُك َ
ضا ف َ
َ َ ُُ َ
22
َّة ا ْلمقَدَّس ِة ا ْلم ِ
ِ ِ
َص َاب ُي ْم َما ِفي
َي ْع ِرفُوا َ
ط ِر َ
يق ا ْل ِبِّرِ ،م ْن أ ََّن ُي ْم َب ْع َد َما َع َرفُواَ ،ي ْرتَد َ
سمَّ َمة لَ ُي ْم .قَ ْد أ َ
ُّون َع ِن ا ْل َوصي ُ َ ُ َ
ِ
ِِ
ب قَ ْد َع َ ِ
الص ِاد ِ
يرةٌ ُم ْغتَ ِسمَ ٌة إِلَى َم َار َغ ِة ا ْل َح ْمأ َِة»".
ا ْل َمثَ ِل َّ
قَ «:ك ْم ٌ
اد إلَى قَ ْيئو»َ ،و«خ ْن ِز َ
أل ََّن ُو إِ َذا َكا ُنوا = يقصد الذين وقعوا فى فخاع العدو َب ْع َد َما َى َرُبوا = أى بعد ما آمنوا وصار ليم المسيح مخمصا
وأعطاىم حياة جديدة إرتدوا لمنجاسات األولى ....فَقَ ْد صار ْت لَيم األَو ِ
ش َّر ِم َن األ ََو ِائ ِل ...لماذا؟
اخ ُر أَ َ
َ َ ُُ َ
 .1بعد أن عرفوا المسيح وآمنوا وتابوا واعتمدوا وعرفوا الحياة الطاىرة ،تصير خطيتيم أكبر بسبب معرفتيم،

أما خطاياىم قبل اإليمان فكانت عن جيل .وقد يكون ليم عذر فييا لجيميم ،أما بعد إيمانيم فخطيتيم

أصبحت تعدى.

 .2جحودىم لما حصموا عميو من نعمة ومواىب.

 .3بعد أن إعتمدوا وخرج منيم الروح الشرير ،إذ إرتدوا يعود ليم ومعو سبعة أرواح آخرين أشر منو
(مت( + )45412لو.)26411

 .4من سقط ولو معرفة ال يعود ينصت بعد إلى من يرشده أو يعظو.
َّة ا ْلمقَد ِ
صي ِ
ا ْلو ِ
سمَّ َم ِة لَ ُي ْم = فى الناموس وبتعميم الرسل ،وبالروح القدس الذى كتبيا عمى قموبيم
َّسة ا ْل ُم َ
ُ َ
َ
(إر.)33431
الص ِاد ِ
اد إِلَى قَ ْي ِئ ِو من (أم .)11426أما المثل اآلخر
ا ْل َمثَ ِل َّ
ب قَ ْد َع َ
ق = إقتبس القديس بطرس ىذا المثل َك ْم ٌ
ِ
يرةٌ ُم ْغتَ ِسمَ ٌة إِلَى َم َار َغ ِة ا ْل َح ْمأ َِة = ربما كان ىذا مثبل منتش ار أيام الرسول ،أو ىو إضافة من عنده .والمراغة
َوخ ْن ِز َ
ىى مكان التمرغ .والحمأة ىى الطين األسود الذى تتمرغ فيو الخنازير  ،فتفسد نظافتيا بعد ما اغتسمت.
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عودة لمجدول

ىذا اإلصحاح يرد عمى التعاليم التى ينادى بيا الماديين الذين ينادون بثبات الخميقة ودواميا ،أى أن الخميقة ىى ىكذا
منذ األزل .وجدت ىكذا ببل بداية ،لم يخمقيا أحد .ىى أزلية وستدوم إلى األبد .والرسول ىنا يؤكد أن الرب آت فى

مجيئو الثانى فى ملء الزمان ،وأن السماء واألرض ستزوالن ،وىذا دافع لنا حتى نتوب ونعمل أعماال صالحة .عموما
فإن تغير الكون حولنا مثل إزدياد البقع الشمسية (إنطفاء أجزاء من الشمس نتيجة برودتيا) .وتحول المواد المشعة إلى

رصاص .ىذا التغير يفيد ويثبت أن األرض والكون حولنا يتغير ،إذاً ىو ليس ىكذا منذ األزل .وىو سيتغير إلى
صورة أخرى مع الوقت.

ض ِبالتَّذ ِ
ِ
ِ
اآليات (ِ 1" -:)2-1
ْك َرِة ِذ ْى َن ُك ُم ال َّن ِق َّي 2 ،لِتَ ْذ ُك ُروا
َّاءِ ،في ِي َما أُْن ِي ُ
ىذ ِه أَ ْكتُُب َيا َ
سالَ ًة ثَان َي ًة أَي َ
ُّيا األَحب ُ
اآلن إِلَ ْي ُك ْم ِر َ
الرس َل ،و ِ
ِ
ِ
األَقْو َ ِ
ب َوا ْل ُم َخمِّ ِ
ص" .
الر ِّ
ص َّي َة َّ
ِّيس َ
ونَ ،و َوصيَّتََنا َن ْح ُن ُّ ُ َ
اء ا ْلقد ُ
سا ِبقًا األَ ْن ِب َي ُ
ال الَّتي قَالَ َيا َ
َ
ِرسالَ ًة ثَ ِاني ًة = إذاً ىى موجية لنفس األشخاص الذين وجيت ليم الرسالة األولى .األَقْو َ ِ
اء
َ
سا ِبقًا األَ ْن ِب َي ُ
ال الَّتي قَالَ َيا َ
َ
َ

ب = ىذه اآلية تشير لوحدة الوحى ،فما قالو األنبياء ،قالو الرسل وقالو الرب نفسو عن حتمية
الر ِّ
س َلَّ ...
َ ...ن ْح ُن ُّ
الر ُ
المجىء الثانى ،وعن ظيور معممين كذبة يسمكون حسب شيواتيم الخاصة ،وىؤالء يشككون فى عقيدة مجىء الرب
الثانى .بينما أن ىذه العقيدة تدفع لتوبة كثيرين.

 .1نبوات األنبياء عن المجىء الثانى مثبل (مبل( + )544يؤ.)21-1243
 .2ما قالو الرسل والتبلميذ
 .3ما قالو الرب نفسو

مثبل (1تس( + )4-245كو.)443

مثبل(مت( +)31425+28-26424مر.)36-26413

3
شيو ِ
ين ى َذا أ ََّوالً :أ ََّن ُو ِ ِ ِ
ِ
ات أَ ْنفُ ِس ِي ْم،
سالِ ِك َ
ستَ ْي ِزُئ َ
اآليات (َ " -:)4-3عالِ ِم َ
س َيأْتي في آخ ِر األَيَّام قَ ْوٌم ُم ْ
س ِب َ َ َ
ين ِب َح َ
ونَ ،
َ
4
ين« :أ َْي َن ُىو مو ِع ُد م ِج ِ
ش ْي ٍء َباق ى َك َذا ِم ْن َب ْد ِء ا ْل َخمِيقَ ِة»".
اء ُك ُّل َ
يئ ِو؟ أل ََّن ُو ِم ْن ِح َ
َوقَ ِائمِ َ
ين َرقَ َد َ
اآلب ُ
َ َْ َ

قبل مجىء الرب ستنتشر ضبلالت كثيرة ،ويقوم أناس مستيزئين تدفعيم شيواتيم الخاصة إلنكار مجىء المسيح

وانكار الدينونة والقيامة ،وطالما ال دينونة وال قيامة فمنندفع وراء شيواتنا .ويقول القديس أغسطينوس أنو وراء كل
ش ْي ٍء َباق ى َك َذا = المقصود أنيم
إلحاد شيوة ،لكى ييدىء اإلنسان ضميره ويستبيح لنفسو أن يفعل ىواهُ .ك ُّل َ
يتصورون أنو لن يكون ىناك مجىء ثان ،وال نياية لتمك األرض ،بل أن األرض موجودة وثابتة ىكذا منذ األزل
وستستمر لؤلبد ،وأنو ال خالق ليا ،بل ىى وجدت ىكذا .وطالما أنو ال خالق ،إذاً فبل دينونة .

واآلن قد ال ننكر المجىء الثانى والدينونة ،ولكن حرب إبميس ضدنا ىى أنو يجعمنا ننسى لحظة الموت أو ال نفكر

فييا ،بينما أنيا قد تكون أقرب مما نتصور.
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ض ِب َكمِم ِة ِ
السماو ِ
اهلل قَ ِائ َم ًة ِم َن
اد ِت ِي ْم :أ َّ
اآليات( 5" -:)7-5أل َّ
ات َكا َن ْت ُم ْن ُذ ا ْلقَِد ِيمَ ،واأل َْر َ
َن ى َذا َي ْخفَى َعمَ ْي ِي ْم ِبِإ َر َ
َن َّ َ َ
َ
7
ِ 6
ِ
ا ْلم ِ
اآلن،
اء َوِبا ْل َم
َما َّ
اء فَ َيمَ َكَ .وأ َّ
ات َواأل َْر ُ
الس َم َاو ُ
اء ،المَّ َو ِاتي ِب ِي َّن ا ْل َعالَ ُم ا ْل َك ِائ ُن ِحي َن ِئ ٍذ فَ َ
ض ا ْل َك ِائ َن ُة َ
اض َعمَ ْيو ا ْل َم ُ
َ
ِّين َو َىالَ ِك َّ
الن ِ
اس ا ْلفُج ِ
ار إِلَى َي ْوِم الد ِ
فَ ِيي َم ْخ ُزوَن ٌة ِب ِت ْم َك ا ْل َكمِ َم ِة َع ْي ِن َياَ ،م ْحفُوظَ ًة لِ َّمن ِ
َّار" .
َ
اد ِت ِي ْم = اهلل ال يحجب الحقيقة عن أحد ،لكن من أعمت الشيوة عينيو ،فيو ال يريد وال ييتم أن
ى َذا َي ْخفَى َعمَ ْي ِي ْم ِبِإ َر َ
يعترف بالحقيقة ،بل ىو يفضل تصديق ضبلالتو .وال يريد أن يعترف بكممة اهلل المعمنة فى كتابو المقدس.
قَ ِائم ًة ِم َن ا ْلم ِ
اء = إذ أن األرض خرجت وظيرت من تحت الماء الذى كان يغمرىا (تك .)9،741وكون أنيا كانت
َ
َ
مغمورة بالماء ثم ظيرت  ،إذاً ىى تتغير وليست كما يقولون "كل شىء باق ىكذا من بدء الخميقة" (آية .)4
وِبا ْلم ِ
اء = ال حياة بدون ماء .ال حياة لخميقة ما بدون ماء .ولكن ىذا الماء إستخدمو اهلل لمدينونة ،ففى الطوفان أىمك
َ َ
الماء الخميقة .إذاً وراء الخميقة ديان عظيم قادر أن يبيدىا وقد فعل ىذا مرة وبالماء .اآلن نرى أن الخميقة تتغير
وليست ثابتة .إذاً وراء ىذا خالق يتحكم فييا .بل أن ىذا الخالق أىمكيا وأدانيا يوما ما.

إذاً الخميقة ليست أزلية ،بل ىى أيضا معرضة لمدينونة .إن وراء خمق األرض ووراء ىبلكيا خالق عظيم وديان عظيم

لخميقتو.

وىبلك األرض بالطوفان ( فحتى الطيور ،ىمكت فالماء إرتفع فوق الجبال  15قدما) وكان ىذا نموذج ليبلك األرض
مرة أخرى فى أيام النياية ولكن سيكون ذلك بنار الدينونة = َم ْحفُوظَ ًة ِل َّمن ِ
ار ىذا اإلىبلك بالنار أيضا قد تم سابقا فى
سدوم وعمورة ،وليس غريبا أن يحدث لكل العالم يوما ما.
وكما تجددت الخميقة بعد الطوفان ،ىكذا ستخرج أرض جديدة وسماء جديدة بعد أن تنتيى وتزول السماء واألرض

المتان نعرفيما اآلن (رؤ( + )1421إش.)17465
اء وِبا ْلم ِ
ِ
ات واألَر َ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
اء ،المَّ َو ِاتي ِب ِي َّن ا ْل َعالَ ُم ا ْل َك ِائ ُن ِحي َن ِئ ٍذ (وىذا العالم الذى كان
الس َم َاو َ ْ
ض ِب َكم َمة اهلل قَائ َم ًة م َن ا ْل َم َ َ
ِ
اء فَ َيمَ َك  .المَّ َو ِاتي ِب ِي َّن = يقصد ِب َكمِ َم ِة
موجودا فى ذلك الوقت حين إنحرف بعيدا عن طريق اهلل فَ َ
اض َعمَ ْيو ا ْل َم ُ
اهلل وِبا ْلم ِ
ِ
اء .ىو قرار إليى أن يفيض الماء لييمك األرض .إذن من يقول أن األرض ثابتة فميذكر أن اهلل أىمكيا
َ َ
قديما بالرغم من أن الناس أيام نوح لم يصدقوا ىذاَ .م ْخ ُزوَن ٌة = ىذه االرض مخزونة أي ما زال اهلل يبقييا ويحفظيا

بكممتو الى اليوم الذى حدده لمدينون ة  ،وسيكون ذلك عن طريق نار تحرقيا ،ولو أطمق اهلل اآلن ىذه النار ألحرقت
الكون ،لكن اهلل ما زال حافظا لؤلرض مخزونة ليوم الدينونة ،ىى نار الدينونة = ليبلك الناس الفجارِ .ب ِت ْم َك ا ْل َكمِ َم ِة
َع ْي ِن َيا = أى بقرار من اهلل ضابط الكل  .والنار قد تكون نيران براكين ستنفجر يوما ما ،وقد تكون نيران األسمحة
المخزونة لدى الدول أو أى نيران أخرى يطمقيا اهلل  ،إلزالة وابادة صورة األرض التى لعنيا اهلل بسبب الخطية.
ولنبلحظ أن األرض خرجت مرتين من تحت الماء بكممة اهلل ،خرجت لتحيا بعد موت-4
 )1فى بداية الخميقة .
 )2بعد الطوفان .

ولكن ليثبت الرسول لمن يق أر الرسالة سمطان اهلل عمى الخميقة  ،يظير ىنا أن الماء الذى إستخدمو اهلل فى حياة

خميقتو  ،إستخدمو أيضا فى ىبلكيا .

23

رسالة بطرس الثانية (اإلصحاح الثالث)

فما حدث يثبت لممتشككين  )1 4ان اهلل يريد حياة لمخميقة .
 )2اهلل قدوس وعادل يرفض الشر ويدينو بيبلك أكيد .

 )3بعد ىبلك الخميقة سيعيد اهلل الخميقة بصورة جديدة .
ِ
َن يوما و ِ
ِ
ِ
اآليات( 8" -:)11-8و ِ
ف َعمَ ْي ُك ْم ى َذا َّ
س َن ٍة،
الر ِّ
اح ًدا ِع ْن َد َّ
لك ْن الَ َي ْخ َ
الش ْي ُء ا ْل َواح ُد أَي َ
ب َكأَْلف َ
َّاء :أ َّ َ ْ ً َ
ُّيا األَحب ُ
َ
9
ب ع ْن و ْع ِد ِه َكما ي ْح ِسب قَوم التَّباطُ َؤِ ،
ف س َن ٍة َكيوٍم و ِ
َن
اح ٍد .الَ َيتََباطَأُ َّ
لكنَّ ُو َيتَأ ََّنى َعمَ ْي َناَ ،و ُى َو الَ َي َ
اء أ ْ
َ َ ُ ٌْ َ
ش ُ
الر ُّ َ َ
َْ َ
َوأَْل َ َ
ب ،الَِّذي ِف ِ
ِ ِ 11
ِ
ِ
ات
الر ِّ
يو تَُزو ُل َّ
س َيأ ِْتي َكمِ ٍّ
ص ِفي المَّْي ِلَ ،ي ْوُم َّ
اسَ ،ب ْل أ ْ
الس َم َاو ُ
َن ُي ْق ِب َل ا ْل َجميعُ إِلَى التَّْوَبةَ .ولك ْن َ
َي ْيم َك أَُن ٌ
ض وا ْلمص ُنوع ُ ِ ِ
يج ،وتَ ْنح ُّل ا ْلع َن ِ
ييا.
اص ُر ُم ْحتَ ِرقَ ًةَ ،وتَ ْحتَ ِر ُ
ِب َ
ق األ َْر ُ َ َ ْ َ
ات الَّتي ف َ
ض ِج ٍ َ َ َ
ىؤالء اليراطقة يسخرون قائمين  ..إن المسيح قال أنو سيأتى ثانية ،وىكذا قال الرسل ،فمماذا لم يأتى ؟ إذن ىو لن
ِ
يأتى .يوما و ِ
س َن ٍة = ىذه مقتبسة من (مز )449:ولكن ليس معنى ىذا أن اهلل ال يفرق بين يوم
الر ِّ
اح ًدا ِع ْن َد َّ
ب َكأَْلف َ
َْ ً َ
واحد وبين ألف سنة ،بل تعنى أن اهلل غير زمنى ويحيا خارج الزمن بينما أن اإلنسان زمنى .ولشرح ىذا تصور أن
إنسان ألقى نظرة عمى لوحة مرسومة ،فيو لن يعرف أى األجزاء رسمت أوال وأييا رسم مؤخرا .ىذا ىو بالضبط معنى
أن اهلل ال زمنى ،فاألحداث التى حدثت فى الماضى وما تحدث اآلن وما سوف يحدث فى المستقبل ،كميا مرسومة

أمامو ،واضحة أمامو ،ىو يعرف الماضى وال يتعجل حدوث المستقبل .

أما اإلنسان فيو زمنى ال يعرف المستقبل  ،وتصور إنسان يشاىد لوحة ترسم أمامو ،ىو يعرف ما تم رسمو ولكنو ال

يعرف ماذا سيرسم فى الموحة بعد ذلك  .ىكذا اإلنسان ال يعرف ما سيحدث فى المستقبل ،وربما ىو يتعجمو أو ىو
خائف منو ىذا ىو موقف اإلنسان الزمنى.

ىذه الفروق بين يوم وألف سنة ال تؤثر عمى مخططات اهلل ،أما اإلنسان فؤلنو يحيا ويخضع لمزمان فيو يتعجل

األمور .وبيذا المنطق نفيم أن أيام الخميقة ليست يوما عاديا  24ساعة.

واذا كان اهلل غير خاضع لمزمن فبل يجب أن نطمق عمى تصرفاتو التباطؤ ،بل ىو يعطى بطول أناتو فرصة لمكثيرين

أن يتوبوا.

وبنفس المفيوم فاهلل وعد آدم وحواء بنسل يخمص البشر ،وحواء تصورت أن قايين ىو النسل الموعود ،ولكن النسل
الموعود أتى بعد أالف السنين ،وفى ملء الزمان أى أنسب وقت يراه اهلل لذلك وبنفس المفيوم يقول السيد فى سفر

الرؤيا "أنا آتى سريعا" (رؤ )2:422ولم يأتى حتى اآلن.

واهلل سيأتى ولكنو سيأتى فجأة كمص فى الميل = لذلك عمينا أن نستعد.
وكما كانت ىناك فترة بين اإلنذار بالطوفان ومجىء الطوفان تقدر بحوالى  12: - 1::سنة ،ىكذا ىناك فترة بين

المجىء األول والمجىء الثانى ،ىى فترة يمكن فييا التوبة وبعدىا ال توجد فرص لمتوبة.
تَ ْنح ُّل ا ْلع َن ِ
اص ُر ُم ْحتَ ِرقَ ًة = كان ىناك إعتراضا عمميا عمى ىذه العبارة بعد أن حدد عمم الكيمياء معنى كممة عنصر.
َ َ
ولكن جاءت التفجيرات الذرية لتثبت إمكانية أن تنحل العناصر محترقة .وكممة العناصر فى أصميا المغوى تشير إما
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لمعناصر التى يتكون منيا الكون أو إلى األجرام السماوية .الميم أن ىيئة ىذا العالم ستزول ليخرج منيا سماء جديدة

وأرض جديدة (رو. )22 – 19 4 8

ويوم الرب سيأتى كمص لؤلشرار ،ولكن سيكون يوم عرس أبدى لؤلبرار.
ِ ِ
َن ِ
َي أَُن ٍ
َّس ٍة َوتَ ْق َوى؟"
آية ( 11" -:)11فَ ِب َما أ َّ
ىذ ِه ُكمَّ َيا تَ ْن َح ُّل ،أ َّ
ب أْ
اس َي ِج ُ
يرٍة ُمقَد َ
َن تَ ُكوُنوا أَ ْنتُ ْم في س َ
إذا كان اهلل سيحرق األرض والسماء ،وىى كائنات غير عاقمة ،فماذا سيكون نصيب األشرار الذين يخطئون وىم

يعرفون ماذا يفعمون.

12
ات م ْمتَ ِيب ًة ،وا ْلع َن ِ
ين سرع َة م ِج ِ
ِ
اص ُر ُم ْحتَ ِرقَ ًة
الر ِّ
ب ،الَِّذي ِب ِو تَ ْن َح ُّل َّ
يء َي ْوِم َّ
آية (ُ " -:)12م ْنتَ ِظ ِر َ
الس َم َاو ُ ُ َ َ َ
ين َوطَال ِب َ ُ ْ َ َ
وب" .
تَ ُذ ُ

إذا سمكنا فى البر لن نخاف من يوم مجىء الرب ،بل سننتظر مجيئو بفرح واشتياق قائمين "آمين تعال أييا الرب
يسوع" (رؤ.)2:422

ِ 13
س ِب َو ْع ِد ِه َن ْنتَ ِظ ُر
آية (َ " -:)13ولك َّن َنا ِب َح َ
حين يأتى المسيح سيكون ىناك كل شىء

ِ
سماو ٍ
ييا ا ْل ِب ُّر" .
ضا َج ِد َ
ات َج ِد َ
يدةًَ ،وأ َْر ً
يدةًَ ،ي ْ
س ُك ُن ف َ
ََ َ
جديد (رؤ( + )1421إش )16465ويسود البر وال تعود ىناك خطية.

والسموات الجديدة واالرض الجديدة ىى نفس الموجودة اآل ن ولكن بعد ان تحترق لتختفى صورة المعنة الحالية  ،والتى

أصابت االرض بسبب خطية آدم .وبعد أن يعود اهلل ويشرق بمجده عمييا ،فتتمجد الخميقة ( راجع تفسير رو–18 4 8
)23

ِ
ِ
ون ِ
ِ
ِ ِ 14
وج ُدوا ِع ْن َدهُ ِبالَ َد َن ٍ
سالٍَم" .
َّاء ،إِ ْذ أَ ْنتُ ْم ُم ْنتَ ِظ ُر َ
ىذ ِهْ ،
اجتَ ِي ُدوا لتُ َ
آية ( " -:)14لذل َك أَي َ
س َوالَ َع ْي ٍب ،في َ
ُّيا األَحب ُ
ىذا الرجاء يدفع ا لكنيسة لمجياد والمثابرة عمى أن تحيا فى بر وأعمال صالحة ،حتى تتحد بعريسيا فى ذلك اليوم
(رؤ.)2421
اآليات( 15" -:)16-15و ْ ِ
س ِب ا ْل ِح ْك َم ِة
س أ َْي ً
ب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخوَنا ا ْل َح ِب ُ
صاَ ،ك َما َكتَ َ
ضا ِب َح َ
يب ُبولُ ُ
احس ُبوا أََناةَ َرِّب َنا َخالَ ً
َ
16
ىذ ِه األُم ِ ِ ِ
ضا ،متَ َكمِّما ِفييا ع ْن ِ
الر ِ
ِ
ِ
اء َع ِس َرةُ ا ْلفَ ْيِمُ ،ي َحِّرفُ َيا
ييا أَ ْ
سائ ِل ُكمِّ َيا أ َْي ً ُ ً َ َ
ور ،الَّتي ف َ
ش َي ُ
ا ْل ُم ْعطَاة لَ ُوَ ،ك َما في َّ َ
ُ
ينَ ،كب ِ
ِ
ِ
ضا ،لِ َيالَ ِك أَ ْنفُ ِس ِي ْم" .
اقي ا ْل ُكتُ ِب أ َْي ً
َغ ْي ُر ا ْل ُعمَ َماء َو َغ ْي ُر الثَّا ِبت َ َ
واضح أن رسائل بولس الرسول كانت منتشرة وقد قرأىا بطرس الرسول ولنبلحظ اآلتى-4

 -1بطرس ق أر ما قالو بولس عن توبيخو لبطرس (غل )12،1142ومع ىذا يدعوه أخونا الحبيب .ومن ىذا نرى
المحبة التى سادت كنيسة الرسل بالرغم من وجود خبلفات.

 -2فى إنتظارنا لمجىء الرب عمينا أن ندرس الكتاب غير معتمدين عمى فيمنا الخاص حتى ال نخطىء كما
اء َع ِس َرةُ ا ْلفَ ْيِم.
أخطأ ىؤالء ،فيناك أقوال صعبة تحتاج لمن يفسرىا = أَ ْ
ش َي ُ
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 -3قال بولس الرسول أن طول أناة اهلل إنما يقتادنا إلى التوبة (رو = )442و ْ ِ
ب
صاَ ،ك َما َكتَ َ
احس ُبوا أََناةَ َرِّب َنا َخالَ ً
َ
س.
إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخوَنا ا ْل َح ِب ُ
يب ُبولُ ُ
شياء ع ِسرةُ ا ْلفَيِم ،يحِّرفُيا َغ ْير ا ْلعمَم ِ
اء = ىذه إشارة إلى
 -4أَ ْ َ ُ َ َ
ْ َُ َ ُ ُ َ
أ .من فيم أن اإليمان كاف لمخبلص فإندفع فى طريق الشر متصو ار أن إيمانو سيكون كافيا لخبلصو،
وعمى ىذه اليرطقة ،رد القديس يعقوب الرسول فى رسالتو.

ب .عمى من تصور أن مجىء المسيح عمى األبواب فإمتنع عن العمل كما فعل أىل تسالونيكى فوبخيم
بولس الرسول نفسو فى رسالتو الثانية ليم.

 -5من يسىء فيم الكتاب المقدس ويفسره عمى ىواه ،رافضا تعاليم اآلباء وتفاسيرىم ،فيذا يؤدى بو ليبلك نفسو
= لِ َيالَ ِك أَ ْنفُ ِس ِي ْم
17
ِ
ِ
سقُطُوا ِم ْن
سوا ِم ْن أ ْ
َن تَ ْنقَ ُ
ادوا ِب َ
س َب ْقتُ ْم فَ َع َرفْتُ ُمْ ،
ضالَ ِل األ َْرِد َياء ،فَتَ ْ
آية ( " -:)17فَأَ ْنتُ ْم أَي َ
احتَ ِر ُ
َّاء ،إِ ْذ قَ ْد َ
ُّيا األَحب ُ
ثََب ِات ُك ْم" .
سقُطُوا ِم ْن ثََب ِات ُك ْم = ىذه تشير إلمكانية سقوط المؤمن بعد أن كان ثابتا.
فَتَ ْ

ِ
ِ
لك ِن ا ْنموا ِفي ِّ ِ
آية ( 18" -:)18و ِ
َّى ِر.
ع ا ْل َم ِس ِ
اآلن َوِالَى َي ْوِم الد ْ
سو َ
يح .لَ ُو ا ْل َم ْج ُد َ
الن ْع َمة َوِفي َم ْع ِرفَة َرِّب َنا َو ُم َخمِّص َنا َي ُ
َ
ُ
ِ
ين" .
آم َ
ا ْن ُموا ِفي ِّ
الن ْع َم ِة = أى فى كل فضيمة مسيحية ،ليس فقط أن ال تسقطوا بل إنموا إلى األمام ،وفى النمو ضمان لعدم
الرجوع إلى الوراء (كسيارة تصعد منحدر) فمن ال ينمو ينقص.
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