
  بطرس الثانية رسالة
  

  شھود على عظمته
  

  دعوة للصالح والحق في انتظار مجئ المسيح
  

  و تاريخ الكتابةالكاتب 
  

  . م68، 64كتب بطرس الرسول ھذه الرسالة من روما على األرجح، في وقت ما بين عامي 
  

  الغرض من الكتابةالمرسل إليه و
  

وقد كتب . ، أي المؤمنين المتشتتين في أنجاء آسيا الصغرى التي تعرف اليوم باسم تركياكتبت ھذه الرسالة إلى نفس من تلقوا رسالته األولى
ًبطرس محذرا المؤمنين من التعاليم المضللة التي غزت األوساط المسيحية آمال أن يحصنھم من أن ينخدعوا بضالالت المعلمين الكذبة ً.  

  
  الحقيقية التاريخية

  
ان ا الة ك ذه الرس دما كتب بطرس ھ ه عن سببت طبيعت ي، فت ال وازع أخالق ان رجال ب د ك ا، وق ى عرش روم رون يجلس عل ًإلمبراطور ني

سبب . المراوغة في حالة من عدم االستقرار السياسي وفي نفس الوقت كان المسيحيون في آسيا الصغرى في خطر أن ينقادوا إلي الضالل ب
  .المعلمين الفصحاء الكذبة الذين أندسوا وسطھم

  

  بطرس الثانيةالة كيف تقرأ رس
  

ذلك ر المشرق ك ا بفيض من . بينما يتميز عصر المعلومات الذي نعيش فيه بالعديد من المزايا، إال أن له جانبه غي ان تفاج ًففي بعض األحي
ة ما ة؟ وألن خطورة أن نتلقى معلومات زائف زالت المعلومات، فكيف ننظم ھذه المعلومات؟ وكيف يمكننا أن نحدد أھمية وصدق كل معلوم

ا المعاصرة يم . قائمة في الكنيسة حتى اليوم، فإن رسالة بطرس الثانية تكتسب أھمية خاصة في أيامن ى خطورة التعل ا إل الة تنبھن ذه الرس فھ
  .الخاطئ، وترينا كيف نستطيع أن نميز المعلمين الكذبة

  
سيح ة الم شرت عن ألوھي يعلنويواجه بطرس الشكوك التي انت سيح: " ف ة الم ان لعظم ا شھود عي ا باعتبارن ويحث بطرس ). 16:1" (تكلمن

اة  ى أن نتمسك بنموذج الحي ر عل ا يحثھم في األصحاح األخي ة، كم ازالت أخالقي ول وسط أو تن ول أي حل المؤمنين على مقاومة إغراء قب
أخر ) 12:3(يوم قدومة ويخبرنا بطرس أننا نستطيع أن نعجل ب. الصالحة في انتظار حقيقي لعودة يسوع بمشاركة اآلخرين بإيماننا، فسبب ت

وا "الرب لعودته ھو إعطاؤنا الفرصة لجذب المزيد من الناس إلى مملكته إذ ال يريد  ألحد من الناس أن يھلك بل يريد لجميع الناس أن يرجع
  .ًقيا لقلبه عندما نقود آخرين إلى عالقة حية معهًوھذه ھي أعمق رغبة عند هللا، ونحن نستطيع أن نقدم فرحا حقي). 9:3" (إليه تائبين

  
  : ًاقرأ ھذه الرسالة كما لو كانت موجھة لك أنت شخصيا، وستجد العديد من األفكار المحورية

  ). 11-1:1(ضرورة تطوير شخصية المسيحي ) 1(
  ). 21 -12:1(ة التمسك بالحق يمھأ) 2(
  ). 22-1:2(التحذير من المعلمين الكذبة ) 3(
  ).18-1:3(الحث على الحياة في ضوء عودة الرب يسوع ) 4(


