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ِرَساِلْة بُْطُرْس الثَّاْنيَة
 بعد الميالد. الّرسالة هاذي تبعثت لبرشة مالنّاس مالمسيحيّين اللوالى. أهم حاجة فيها هي إنّها ضد الخدمة متاع67الّرسالة هاذي تكتبت عام 

المعلّمين الكذّابين والفساد الّي يجي مالتّعليم هاذاكا. بطرس يعطي حل للمشاكل هاذوما بّشدّان الصحيح في المعرفة الحقّانيّة متاع هللا والّرب يسوع
المسيح، معرفة جابوها ناس هوما بيدهم شافوا يسوع وسمعوه يعلّم. الّي كتب الّرسالة مهتم بالتّعليم متاع النّاس الّي يقولوا الّي المسيح ما هوش باش

يرجع مّرة أخرى. يقول إنّو رجوع المسيح يظهر الّي هو وّخر على خاطر هللا »ما يحبّش حتّى واحد يتهلك، آما يحب النّاس الكلهم يتوبوا.«

التَِّحيَّة

ُسوْل ْمتَاْع يَُسوْع الَمِسيْح، ِللِّي ْخذَاْو إِيَماْن َغاِلي قَْد اِإِليَماْن الِّي ِعْنْدنَا ْعلَى ْطِريْق البِْر ْمتَاْع إِالَْهنَا 1  ِمْن ِسْمعَاْن بُْطُرْس الَخاِدْم ِوالرَّ

إِْن َشاْء هللْا النِّْعَمة ِوالسَّالَْم يُْكثُْروْلُكْم فِي الَمْعْرفَة ْمتَاْع هللْا ْويَُسوْع َربّْنَا. 2ِوالُمَخلِّْص ْمتَاْعنَا يَُسوْع الَمِسيْح:  1
هللْا ْدَعانَا ِوْختَاْرنَا

اْلَحة الُكْلَها ِللَحيَاةْ ِوالتَّْقَوى ْعلَى ْطِريْق الَمْعْرفَة ْمتَاْع الِّي ْدَعانَا ْلَمْجدُو ْوأَْخالَقُو.  3 الِّي ْعَطانَا بِيُهْم الُوُعوْد 4القُْدَرة ْمتَاْع هللْا ْعَطاتْنَا الَحاَجاْت الصَّ

ْنيَا بِْسبَْب الْشَهاِوي ِوتَْولِّيْو ْمَشاْرِكيْن فِي الْطبِيعَة ْمتَاْع ُموا تِْمْنعُوا ِمالْفَساْد الِّي فِي الدِّ الغَاْليَة ِوالْعِظيَمة ْمتَاُعو، بَاْش ْعلَى ْطِريْق الَحاَجاْت َهاِذي تْنَّجْ

ْر إْنُكْم فَاْضِليْن، ِواْلفَِضيلَة تُْظُهْر فِيَها َمْعْرفَة  5هللْا.  ُموا بَاْش إِيَماْنُكْم ْيَظّهِ ي التََّحكُّْم فِي النَّْفْس، 6َهاذَاَكا ْعالَْش َحاْولُوا أَْكثِْر َما تْنَّجْ ِوالَمْعْرفَة تَْوّرِ

ْر التَّْقَوى،  ْبْر ْيَظّهِ ْبْر، ِوالصَّ ي الصَّ ْر الْمَحبَّة.  7ِوالتََّحكُّْم فِي النَّْفْس ْيَوّرِ ة الِّي بِيْن اِإِلْخَوة تَْظّهِ ة الِّي بِيْن اِإِلْخَوة، ِوالْمعَزَّ ْر الْمعَزَّ َراُهو 8ِوالتَّْقَوى تَْظّهِ

إِذَا َكاْن الَحاَجاْت َهاذُوَما ِعْنْدُكْم ِمْنُهْم بَْرَشة بَاْش يَْحْفُظوُكْم ِمْن إِنُّْكْم تُْكونُوا َما ُكْمْش نَاْفِعيْن ْوَما ِعْنْدُكْمْش ثََمْر فِي الَمْعْرفَة ْمتَاْع َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح.

ْر ِمْن ْذنُوبُو الِّي َكاْن يَْعِمْل فِيُهْم.  9 َهاذَاَكا ْعالَْش، يَا إِْخْوتِي، 10َراُهو الِّي َما ِعْندُوْش الَحاَجاْت َهاذُوَما أَْعَمى ْوَما يُْخُزْرْش ِلْبِعيْد، ِوْنَسى الِّي ُهَو اطَّهَّ

يُحوا.  ْلُكْم بَاْب ْكبِيْر بَاْش 11اْسعَاْو أَْكثِْر َما يُْمِكْن بَاْش تْثَبّْتُوا دَْعِوةْ هللْا ِواْختِيَاُرو ِليُكْم. َراُكْم إِذَا تَْعْملُوا الشَّْيء َهاذَاَكا ْعُمْرُكْم َما اّطِ االَ بَاْش يِتَْحلِّ إِمَّ

تُْدْخلُوا لْلَملَُكوْت الِّي يَْبقَى ِلَألَبَْد، ْمتَاْع َربّْنَا ْوُمَخلّْصنَا يَُسوْع الَمِسيْح.

ْرُكْم بِالَحاَجاْت َهاِذي، َرْغِملِّي إِْنتُوَما تَْعْرفُوُهْم ْوثَاْبتِيْن فِي الْحِقيقَة الِّي ِعْنْدُكْم.  12 ْعُكْم 13َهاذَاَكا ْعالَْش ْنِحْب ِديَما ْنذَّكِ ْويُْظُهْرِلي بَاِهي، انِّي ْنَشجَّ

ْرُكْم بِالشَّْيء َهاذَا، َما دَاْمنِي فِي الِخيَمة ْمتَاْع الْبدَْن َهاذَا  َرانِي نَْعِرْف الِّي آنَا بَاْش نُْخُرْج ِمالِخيَمة ْمتَاْع الْبدَْن َهاذَا ْعلَى ْقِريْب، ِكيْف َما 14ِكْنذَّكِ

ْب يَُسوْع الَمِسيْح.  ْرِلي الرَّ ُروا الَحاَجاْت َهاذُوَما بَْعْد َما نِْمِشي. 15َظّهِ ْوبِْش نَْعِمْل الِّي نِْقِدْر ْعِليْه بَاْش تُْكونُوا قَاْدِريْن فِي ُكْل َوْقْت إِنُّْكْم تِتْذَّكْ

َهاَدة ْمتَاْع َمْجْد يَُسوْع ِوْكالَْم اَألَْنبِيَاْء الّشْ

يَّاْن ْمتَاْع َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح، آَما ُكنَّا َشاْهِديْن ْعلَى القُْدَرة ْمتَاُعو.  16 ة ِوالجَّ ْفنَاُكْم بِالقُوَّ َراُهو ْخذَا َكَراَمة 17  َرانَا َما تَبَّْعنَاْش ْخَرافَاْت ْملَفّْقَة َوْقتِلِّي َعّرِ

وْت َجاْه بِالَمْجْد الْعِظيْم: »َهاذَا ُهَو اْبنِي الِّي ْنِحبُّو ِولِّي ْفَرْحْت بيه.«  وْت َهاذَا َجاْي ِمالْسَماْء، ْوُكنَّا ْمعَاْه 18ْوَمْجْد ِمْن ِعْنْد هللْا اآلْب ِوالصُّ ْسَمْعنَا الصُّ

ْوَعْنْدنَا ِكْلِمْة النُّبُوَءة، الِّي ثِْبتِْت أَْكثِْر، ْوبَاِهي َكاْن اتَّْبعُوَها ِكيْف ْفنَاْر يِْضِوي فِي ْبالََصة َظْلَمة، َحتَّى ِليْن ْيِجي الْنَهاْر ْونِْجِمْة 19فِي الْجبَْل الُمقَدَّْس. 

ْرَها ِكيْف َما 20الْصبَاْح تُْطلُْع فِي ْقلُوْبُكْم،  ْم الَواِحْد ْيفَّسِ اْش َحتَّى نُبُوَءة ِمالْكتَاْب الُمقَدَّْس ْينَّجِ ِوْقبَْل ُكْل َشْيء يِْلِزْمُكْم تَْعْرفُوا الشَّْيء َهاذَا: إِنُّو َما ثَمَّ

وْح القُدُْس َخالَُّهْم يِتَْكلُّْموا بِْكالَْم هللْا. 21ْيِحْب.  ة نَاْس الرُّ اْش َحتَّى نُبُوَءة َجاْت بِالقََراْر ْمتَاْع إِْنَساْن، آَما ثَمَّ ْعلَى َخاِطْر َما ثَمَّ
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الُمعَلِّْميْن الَكذَّابِيْن

لُوا تَعَاِليْم َغاْلَطة 1  آَما ِكيْف َما ُظْهُروا أَْنبِيَاْء َكذَّابِيْن فِي ُوْسْط الشَّْعْب ْقبَْل، َراُهْم بَاْش يُْظْهُروا َزادَا َما بِينَاتُْكْم ُمعَلِّْميْن َكذَّابِيْن ْوبِْش ْيدَّخْ

و ْرَواْحُهْم ِللْهالَْك.  ْب الِّي ْفدَاُهْم بَاْش يُْنْكُروْه، ْوفِيَسْع بَاْش يِِهزُّ يْن تِْهِلْك النَّاْس ْوَحتَّى الرَّ ْوبَْرَشة نَاْس بَاْش ْيتَبّْعُوا الفَاْحَشة 2فِي الدِّ

َمْع ْمتَاْعُهْم بَاْش يِْستْغَلُّوُكْم بِْكالَْم ْحلُو ْوِمْليَاْن بِالِكْذْب. ِمْن ْقبَْل ْهالَْكُهْم ُموْش بَاْش يُْبُطْل ِوالُحْكْم 3ْمتَاْعُهْم ْوبِْسبَْبُهْم بَاْش يَْكْفُروا بِْطِريْق الَحْق.  ْوبِالّطْ

ْعِليُهْم ُموْش بَاْش يَْبَطى.

2
ُهْم فِي ُحْفِرةْ الْظالَْم الِّي َما يُوفَاْش َمْربُوِطيْن 4 َراُهو إِذَا َكاْن هللْا َما َخالَّْش الْمالَْيَكة فِي ْبالَِصتُْهْم َوْقتِلِّي َعْملُوا الْذنُوْب، آَما ْرَماُهْم فِي ْجَهنِّْم ْوَحّطْ

ْر ِبالبِْر ِكَجاْب الفَيََضانَاْت 5  بِالْسالَِسْل َحتَّى ِليْن ْيِجي يُوْم الْحَساْب،  ْوَما َخالَّْش َحتَّى َحْد فِي العَالَْم الْقِديْم، آَما ْحفَْظ نُوْح الِّي ُهَو الثَّاِمْن ِولِّي ُهَو ْيبَّشِ

ْوإِذَا َكاْن َمنَّْع 7ْوإِذَا َكاْن َرْد الُمدُْن ْمتَاْع َسدُوْم ْوَعُموَرة ْرَماْد ِوْقِلْبُهْم ْوَردُّْهْم ِعْبَرة ِللِّي بَاْش ْيِجيْو ْمبَْعْدُهْم ْوَما ْيَخافُوْش َربِّي،  6  ْعلَى النَّاْس اَألَْشَراْر. 

ة بِالشَّْر الِّي يَْعْملُوا فِيْه، ِمالشَّْيء الِّي َكاْن 8لُوْط البَاْر ِمالنَّاْس العَاِصيْن الِّي َكثُّْروا ِمْن َعْمالَْن الشَّْر  ْب فِي ُروُحو البَارَّ ْوَهاَكا اِإِلْنَساْن البَاْر َكاْن يِتْعَذِّ

ْب يَْعِرْف ِكيفَاْش ْيَمنَّْع الِّي ْيَخافُوا َربِّي ِمالتَّْجْربَة ِوْيَخلِّي الِّي َما 9ْيُشوْف فِيْه ْويِْسَمْع فِيْه ْنَهاْر بَْعْد ْنَهاْر ِكَكاْن َعايِْش فِي ُوْسْطُهْم.  االَ َراُهو الرَّ إِمَّ

بِاَألََخْص َهاَكا الِّي يِْجِريْو ْوَراء الْشَهاِوي الَمْنُزوَسة ْمتَاْع الْبدَْن ِويِْستَْهانُوا بِالسُّْلَطة. 10ْيَخافُوْش َربِّي فِي الْعذَاْب َحتَّى ِليْن ْيِجي يُوْم الْحَساْب، 

ة أَْكثِْر 11َما يَْحْشُموْش وَغاْلِطيْن فِي ْرَواْحُهْم! َما ْيَخافُوْش ِكْيِهينُوا الَمْخلُوقَاْت الِّي ِعْنْدَها َمْجْد،  ِويْن ُموُجوِديْن الْمالَْيَكة الِّي ُهوَما ِعْنْدُهْم قُْدَرة ْوقُوَّ

ْب.  ْج قُدَّاْم الرَّ آَما الُمعَلِّْميْن الَكذَّابِيْن َهاذُوَما َراُهْم ِكيْف َحيََوانَاْت َما ِعْنْدُهْمْش ْعقَْل تَْحّرْك فيَها 12ِمْن الْمالَْيَكة الَخاْيبِيْن، َما يُْحْكُموْش ْعِليُهْم ُحْكْم ْمعَّوِ

يْد ِوالَماْكلة، يِْستِْهينُوا بِْحَوايِْج َما يَْعْرفُوَهاْش، َراُهْم بَاْش يِتِْهْلُكوا بالْفَساْد ْمتَاْعُهْم.  ْوبَاْش ْينَالُو أُْجَرة اِإِلثْْم. َماِشي فِي بَاْلُهْم 13الْطبِيعَة، تَْجْعِلْت للّصِ

يخة ْمتَاْع ْنَهاْر َواِحْد َسعَادَة َحِقيِقيّة. فَِساْد وِعيْب. يِْدفِْع فيِهْم اْلغُُروْر ْوُهوَما يَاْكلُو ْمعَاُكْم في الِخيْر الُكلّو.  ِعينِيُهْم ِمْليَانَة بِالْزنَى، َما يِْشْبعُوْش 14الّشِ

َخالَّْو الْطِريْق الُمْستَِقيْم ْوَضاُعوا ِوْمَشاْو فِي ْطِريْق بَْلعَاْم 15  ِمالْذنُوْب، يِْخْدُعوا فِي الْنفُوْس الْضِعيفَة، ْقلُوْبُهْم ادَّْربِْت ْعلَى الْطَمْع. ُهوَما ْوالَْد َمْلعُونِيْن. 

ِعْت النَّبِي ْلعَْقلُو. 16  ِوْلْد بَعُوْر الِّي َحْب ِيْربِْح ِمالشَّْر،  آَما تَْوبِّْخ ْعلَى الَمْعْصيَة ْمتَاُعو، ْبِهيَمة َما تِتَْكلِّْمْش نُْطِقْت ْبُصوْت بََشْر ْوَرّجْ

ِرْلُهْم الْظالَْم الِّي َما يُوفَاْش.  17 يْح الْقِويَّة، ِوتَْحّضْ تَْها الّرِ َراُهْم يِتَْكلُّْموا بِْكالَْم ْكبِيْر ْوفَاِرْغ، يِْخْدُعوا 18َهاذُوَما َراُهْم ْعيُوْن َما فِيَهاْش َماء ِوْسُحْب َهاّزِ

يْف ِمْن بِيْن الِّي َعاْيِشيْن فِي الْغلَْط.  يَّة ْوُهوَما بِيْدُهْم َعبِيْد ْمتَاْع الْفَساْد، ْعلَى َخاِطْر 19بِْشَهاِوي الْبدَْن الفَاْسدَة فِي نَاْس ُهْربُوا بِالّسِ يُوْعدُوُهْم بِالُحّرِ

َراُهْم إِذَا َكاْن بَْعْد َما َمْنعُوا ِمْن الْنَجاَسة ْمتَاْع العَالَْم ْعلَى ْطِريْق الَمْعْرفَة ْمتَاْع َربّْنَا ِوالُمَخلِّْص ْمتَاْعنَا 20اِإِلْنَساْن ْيَولِّي َعْبْد ْمتَاْع الشَّْيء الِّي َغْلبُو! 

ْل،  ْر بَاْش تُْكوْن أَْخيِْب ِملِّي َكانُوا ْعِليْه فِي اَألُّوِ ْولُوَكاْن َما َعْرفُوْش 21يَُسوْع الَمِسيْح، ْويَْرْجعُوا يُْحْصلُوا فِيُهْم ْويِتِْغْلبُوا، َراِهي َحاِلتُْهْم فِي اِإِلّخِ

ْويَاْقِعْلُهْم ِكيْف َما قَاْل الَمثَْل الِّي َما يُْغلُْطْش: 22  الْطِريْق ْمتَاْع البِْر ِخيِرْلُهْم ِمْن إِنُّْهْم بَْعْد َما َعْرفُوْه يِْبْعدُوا ْعلَى الْوِصيَّة الُمقَدَّْسة الِّي تِْعَطاتِْلُهْم. 

الَكْلْب ْرَجْع ِلْردَادُو،

الْحالَِلْف الِّي تِْغْسلُوا
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َرْجعُوا ِللْوَسْخ.

ْب الَوْعْد ْبَجيَّاْن الرَّ

ُكْم الْنِظيْف.  1  َسالَة الثَّاْنيَة الِّي ْكتِْبتَْهاْلُكْم، يَا ْحبَابِي، ْوفِيُهْم ِلثْنِيْن َحاِوْلْت انَّبَّْه ُمّخْ ا الّرِ ُروا الْكالَْم الِّي ِسْبقُوا ْوقَالُوْه 2َهاِذي تَوَّ بَاْش تِتْذَّكْ

ُسْل الِّي تْبَْعثُوْلُكْم.  ْب ِوالُمَخلِّْص ْعلَى ْطِريْق الرُّ ْقبَْل ُكْل َشْيء يِْلِزْمُكْم تِْفْهُموا الشَّْيء َهاذَا إِنُّو بَاْش 3اَألَْنبِيَاْء الُمقَدِّْسيْن ِوالْوِصيَّة ْمتَاْع الرَّ

ِوْيقُولُوا: »ُموْش ْوِعْد بَاْش ْيِجي؟ ِوينُو؟ ِملِّي َماتُوا ْجدُوْدنَا ْوِديَما ُكْل 4ْيِجيْو نَاْس ِيتَْمْسْخُروا بَْرَشة فِي آِخْر الْزَماْن ِوْيتَبّْعُوا فِي الْشَهاِوي ْمتَاْعُهْم 

ْنيَا!«  ْل َما تَْخْلِقْت الدِّ ُهوَما َما َعْملُوْش قِيَمة ِللشَّْيء َهاذَا ْوبِالعَانِي ْنَساْو الِّي الْسَماَواْت ِمْن ْقِديْم الْزَماْن تِْوْجِدْت ْبِكْلِمْة 5َشْيء ْبقَى ِكيْف َما ُهَو ِمْن أَّوِ

آَما بِالِكْلَمة ِهَي بِيْدَها الْسَماَواْت ِواَألَْرْض الِّي 7ِوالعَالَْم الِّي تُوِجْد الَوْقْت َهاذَاَكا ْغُرْق فِي الَماء ْوتِْهِلْك.  6هللْا ِواَألَْرْض تْعَْمِلْت ِمالَماء ْوبِالَماء، 

ا ْبقَاْو ِللنَّاْر ِوتُْحْفُظوا َحتَّى ِليْن ْيِجي يُوْم الْحَساْب ِوالْهالَْك ْمتَاْع النَّاْس الِّي َما يَْعْرفُوْش َربِّي. ُموُجوِديْن تَوَّ

3

ْب ِكيْف أَْلْف ْسنَة، ْوأَْلْف ْسنَة ِكيْف ْنَهاْر َواِحْد.  8   ْب َما يَْبَطاْش فِي الشَّْيء الِّي 9ْوَما تِْجْهلُوْش الشَّْيء َهاذَا، يَا ْحبَابِي، إِنُّو يُوْم َواِحْد ِعْنْد الرَّ الرَّ

ة نَاْس ْيقُولُوا ْعِليْه، آَما َراُهو َصابِْر ْعِليُكْم ْوَما ْيِحبِّْش َحتَّى َواِحْد يِتْْهِلْك، آَما ْيِحْب النَّاْس الُكْلُهْم ْيتُوبُوا.  آَما َراُهو الْنَهاْر الِّي 10ْوِعْد بِيْه، ِكيْف َما ثَمَّ

ْنيَا بَاْش ْب بَاْش ْيِجي ِكيْف السَّاِرْق، ِوالَوْقْت َهاذَاَكا الْسَماَواْت بَاْش يَْفنَاْو ْويَْعْملُوا بَْرَشة ِحْس ِوالَحاَجاْت الِّي تْعَْمِلْت ِمْنُهْم الدِّ بَاْش ْيِجي فِيْه يُوْم الرَّ

ى. ْر ِوالَحاَجاْت الِّي تْعَْمِلْت فِيَها بَاْش تِتْنَحَّ ْيذُوبُوا بِالنَّاْر، ِواَألَْرْض بَاْش تِدَّّمِ

بِّي،  11 االَ ِكيفَاْش ِيْلِزْمُكْم تِْعيُشوا فِي القَدَاَسة ِوالُخوْف ِمالرَّ ِريْن ْرَواْحُكْم ِللْنَهاْر 12َما دَاْمُهْم الَحاَجاْت َهاذُوَما الُكْلُهْم بَاْش يِْنَحلّو، إِمَّ تِْستَنُّوا ِوْمَحّضْ

ْنيَا بَاْش ْيذُوبُوا.  ْب. اليُوْم الِّي بَاْش ْيَخلِّي الْسَماَواْت ِيتَْحْرقُوا ِوالَحاَجاْت الِّي تْعَْمِلْت ِمْنُهْم الدِّ لَِكْن أَْحنَا نِْستَنَّاْو ِكيْف َما 13الِّي بَاْش ْيِجي فِيْه يُوْم الرَّ

ْوِعْدنَا فِي ْسَماَواْت ْجدُْد ْوأَْرْض ْجِديدَة يُْسُكْن فِيَها البِْر.

آَما يَا ْحبَابِي أَْعْملُوا الِّي تَْقْدُروا ْعِليْه، َما دَاْمُكْم تِْستَنَّاْو فِي الَحاَجاْت َهاذُوَما، بَاْش هللْا َما يَْلقَى فِيُكْم َحتَّى ِعيْب ْوَما ْعِليُكْمْش لُوْم ْويَْلقَاُكْم َساْلِميْن. 14

ِوْحَكى ْعلَى 16ْوإِْحْسبُوا ِوْسْع البَاْل ْمتَاْع َربّْنَا فُْرَصة بَاْش تُْخْلُصوا، ِكيْف َما ْكتِبِّْلُكْم ُخونَا بُولُْس الِّي ْنِحبُّوْه، ْعلَى قَْدْر الِحْكَمة الِّي تِْعَطاتْلُو،  15

فُوا الَمْعنَى ْمتَاْعُهْم ِكيْف َما اْل ِولِّي َما ُهْمْش ثَاْبتِيْن ْيَحّرْ ة َحاَجاْت ِمْنُهْم ْصِعيْب بَاْش يِتِْفْهُموا ِولِّي الُجهَّ َسايِْل ْمتَاُعو الُكْلُهْم. ثَمَّ الَحاَجاْت َهاذُوَما فِي الرَّ

يَْعْملُوا ِللْكتُْب الُمقَدَّْسة اَألُْخِريْن بَاْش يِتِْهْلُكوا بِيُهْم.

ْل، ُردُّوا بَاْلُكْم الَ تِْضيعُوا بِاَألَْغاَلْط ْمتَاْع نَاْس ِمتَْسيّْبِيْن ْوَما َعاِدْش تَْولِّيْوا ثَاْبتِيْن.  17 االَ، إِْنتُوَما يَا ْحبَابِي، َمادَاْمُكْم تَْعْرفُوا الشَّْيء َهاذَا ِماَألُّوِ آَما 18إِمَّ

إِْكْبُروا فِي النِّْعَمة ِوالَمْعْرفَة ْمتَاْع َربّْنَا ِوالُمَخلِّْص ْمتَاْعنَا يَُسوْع الَمِسيْح، الَمْجْد ِليْه اليُوْم ْوَحتَّى ِلَألَبَْد. آِميْن.
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