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رسالۀ دوم پترس رسول

معرف رساله

پولُس این رسالۀ خود را خطاب به گروه های زیاد مسیحیان اولیه

نوشته است م نویسد. هدف اصل این نامه مبارزه با تعلیم غلط و

فساد اخالق حاصل از آن م باشد. راه نجات از تعالیم غلط،

کسب دانش صحی در مورد خدا و شناختن عیس مسی خداوند

به صورت حقیق آن است.

به نتۀ که پِترس رسول در این رساله به آن زیاد تأکید م کند

موضوع بازگشت ثان مسی است. زیرا در آن زمان ی تعداد

معتقد بودند و تعلیم م دادند که گویا مسی دوباره بازگشت

نخواهد کرد. اما نویسنده به آنها م گوید: علت تأخیر مسی در

بازگشت، این است که خدا نم خواهد حت ی نفر هم هالک

شود، بله به آنها وقت م دهد که همه مردم از گناهان خود توبه

کنند.

فهرست موضوعها:
مقدمه: فصل ۱: ۱ ‐ ۲

دعوت مسیح: فصل ۱: ۳ ‐ ۱۲
معلمان دروغین: فصل ۲

بازگشت نهای مسی: فصل ۳

به آنان مسی س، غالم و رسول عیس۱ ۱از طرف شمعونِ پِتر
ایمان ،مسی که از راه عدالت خدای ما و نجات دهندۀ ما عیس
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مانند ایمان ما یافته اند. ۲در حال که شناخت شما از خدا و

عیس مسی خداوند زیادتر م شود، فیض و سالمت شما نیز

افزون گردد.

برگزیدگان خدا

۳قدرت خدا آنچه را که ما برای زندگ و خدا پرست ضرورت

داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کس را که ما را خوانده

است تا در جالل و عظمتش شری شویم، بهتر بشناسیم.

۴بنابراین از وعده های بزرگ و گرانبها، بهره مند شده و از فسادی

ریزید و در طبیعت خدایاست ب که نتیجۀ تمایالت جسمان

شری و سهیم شوید. ۵به این سبب، با سع تمام بوشید که

ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، ۶معرفت را

،با پرهیزکاری، پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناس

۷خداشناس را با دوست برادرانه و دوست برادرانه را با محبت

خالص تمیل کنید. ۸اگر این صفات در شما باشد و زندگ شما

را بیشتر فراگیرد، همیشه در شناسائ خداوند ما عیس مسی فعال

و پر ثمر خواهید بود. ۹ول کس که این صفات را نداشته باشد،

چنان کور و نزدی بین م شود که فراموش م کند چونه از

گناهان گذشتۀ خود پاک شده است.

۱۰پس ای برادران، هرچه بیشتر بوشید تا زندگ شما ثابت کند

که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر

چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد. ۱۱و به این ترتیب دخول

به فراوان مسی ابدی خداوند و نجات دهندۀ ما عیس به پادشاه

به شما عطا خواهد شد.
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۱۲به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد

شما بیاورم. اگرچه شما اینها را م دانید و در حقیقت که یافته اید

ثابت هستید، ۱۳ول من تا زنده هستم صالح م دانم که با

یادآوری و تذکر، شما را برانیزانم. ۱۴من م دانم که به زودی،

چنانه خداوند عیس مسی به من نشان داد، این خیمه را ترک

خواهم نمود. ۱۵پس نهایت کوشش خود را خواهم کرد تا پس از

مرگ من شما بتوانید در همۀ اوقات این مطالب را به یاد آورید.

شاهدان جالل مسی

۱۶زیرا وقت ما دربارۀ قدرت خداوند ما عیس مسی و آمدن او

سخن گفتیم از افسانه های که با مهارت ساخته شده اند پیروی

نردیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگ ملوت او را دیده ایم.

۱۷وقت خدای پدر به او افتخار و جالل داد، ما در آنجا حاضر

بودیم و آن زمان که از جالل خداوندی صدای به او رسید که

م گفت: «اینست پسر عزیز من، از او خشنودم»، ما آنجا بودیم.

با او بر روی کوه مقدس بودیم، این صدای آسمان ما وقت ،۱۸بل

را شنیدیم.

۱۹این همه، کالم انبیاء را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید م کند،

پس با دقت بیشتر به آن توجه نمائید، زیرا کالم انبیاء مانند

چراغ است که در جای تاری م درخشد تا سپیده بدمد و

ستارۀ صب طلوع کرده، دل های شما را روشن گرداند. ۲۰اما بیش

از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هی کس نم تواند به

های کتاب مقدس را تفسیر کند. ۲۱زیرا هی وئپیش تنهائ

پیشوئ از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛
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بله مردم تحت تأثیر روح القدس، کالم خدا را بیان نمودند.

انبیاء و معلمان دروغین

۲ ۱اما قوم اسرائیل عالوه بر انبیای راستین، انبیای دروغین هم
داشتند و شما هم در میان خود معلمین دروغین خواهید داشت.

آن ها مخفیانه تعالیم غلط و زیان بخش به میان شما خواهند آورد

و همان خداوندی را که آن ها را خرید، انار خواهند نمود و بالی

ناگهان بر سر خود خواهند آورد. ۲عدۀ زیادی، آن ها و راه های

هرزۀ آن ها را دنبال خواهند کرد و به خاطر ایشان، راه حقیقت

مورد ب حرمت قرار خواهد گرفت. ۳از روی طم و با داستان های

جعل خود، شما را استثمار خواهند کرد اما، جزای که از مدت ها

پیش برای آنها مقرر شده بود در انتظار آن ها و هالکت در کمین

آنها است.

۴شما م دانید که خدا فرشتان را که گناه کردند بدون تنبیه رها

نرد، بله آنها را به گودال های تاری دوزخ فرستاد تا در آنجا

برای داوری نهداری شوند. ۵خدا همچنین دنیای قدیم را بدون

جزا نذاشت، بله بر دنیای بدکاران سیل جاری ساخت. تنها

کسان که نجات یافتند نوح، آن رسول راست و درست با هفت

نفر دیر بود. ۶خدا شهرهای سدوم و غموره را محوم و ویران

ساخته به خاکستر تبدیل کرد تا برای آدمیان دیر که م خواهند

در گناه زندگ کنند، عبرت باشد. ۷خدا لوط را که مردی عادل بود

و از رفتار هرزۀ شریران رن م برد، رها ساخت. ۸زیرا آن مرد

عادل که در میان آنها به سر م برد، همه روزه اعمال زشت را

م دید و م شنید که قلب پاکش را عذاب م داد. ۹پس به این
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نتیجه م رسیم که خدا م داند چطور عادالن را از وسوسه ها و

آزمایش ها برهاند و چونه شریران را تا روز داوری تحت عقوبت

نهدارد، ۱۰مخصوصاً آنان که خود را به همه نوع شهوات زشت

و ناپاک سپرده اند و هر قدرت را خوار م  شمارند.

این معلمین دروغین، ب باک و خودبین هستند و هی حرمت به

موجودات آسمان نشان نم دهند و برعس به آنها اهانت

م نمایند. ۱۱حت فرشتان که از این معلمین دروغین بسیار قویتر

و تواناترند، این موجودات آسمان را در پیشاه خداوند با

سازند. ۱۲اما این اشخاص مانند جانوران وحش متهم نم بد زبان

و ب فهم، فقط به این منظور به این دنیا آمدند که اسیر گردند و

کشته شوند. اینها به چیزهای ب حرمت م کنند که نم فهمند، پس

مثل حیوانات وحش نابود خواهند شد. ۱۳و در عوض بدی که

کرده اند، بدی خواهند دید. خوش آنها در این است که در روز

روشن شهوات نفسان خود را ارضا نمایند. آن ها له ها و

زخمهای گندیدۀ بدن شما هستند و وقت بر سر دسترخوان شما

م آیند، از اینه فر م  کنند شما را فریب داده اند، لذت

م برند. ۱۴آن ها نم خواهند به هی چیز به جز فاحشه ها نظر کنند

و اشتهای آن ها برای گناه سیری ناپذیر است. آن ها کسان را که

هنوز در ایمان قوی نشده اند، با اغوا به دام خود م اندازند.

دل های شان با طم و حسادت خو گرفته است و زیر لعنت خدا

هستند. ۱۵راه راست را ترک کرده و گمراه شده اند، از راه

رفته اند که «بِلعام» پسر بصور در پیش گرفت، کس که پول را که

مزد خالفاری اش بود، دوست م داشت. ۱۶اما او به خاطر

خالفاری خود مالمت شد، زیرا االغ زبان بسته ای به صدای

انسان تلم کرد و اعمال دیوانه وار آن نب را متوقف ساخت.
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۱۷این اشخاص مانند چشمه های خشیده و یا ابر های هستند که

جلوی بادهای طوفان رانده م شوند و تاری غلیظ دوزخ در

انتظار آنهاست. ۱۸سخنان کبرآمیز و احمقانه به زبان م آورند و با

استفاده از طعمۀ شهوات جسمان و هرزگ، کسان را که نو از

ی زندگ غلط و گناه آلود فرار کرده اند، بدام م اندازند. ۱۹به

آنها وعدۀ آزادی م دهند در حال که خود شان بردگان فساد

هستند، زیرا آدم بردۀ هر چیزی است که او را مغلوب خود

ساخته است. ۲۰آنها یبار از راه معرفت خداوند و نجات دهندۀ ما

عیس مسی، از ناپاک های این دنیا دست شستند ول اگر بار

دیر آن ها گرفتار و مغلوب ناپاک ها شوند، حالت آخر آن ها از

اول شان بدتر خواهد بود. ۲۱برای آنها بهتر م بود که هرگز راه

عدالت را نم شناختند تا اینه آن را بشناسند و از آن حم

ردانند. ۲۲آنچه برای آنها واقمقدس که به آنها داده شد، روی ب

شد نشان م دهد که این مثَل راست است: «س بطرف آنچه

استفراغ کرده است، بر م گردد.» و «خوک که شسته شده است،

برای غلتیدن در گل باز م گردد.»

وعدۀ بازگشت مسی

۳ ۱ای عزیزان، این دومین رساله ای است که به شما م نویسم.
در هر دو رساله کوشش کردم که با یادآوری این مطالب افار

پاک شما را برانیزم. ۲م خواهم سخنان را که انبیای مقدس در

گذشته گفته اند و حم را که خداوند و نجات دهندۀ ما به وسیلۀ

رسوالن خود به شما داد به خاطر شما بیاورم. ۳پیش از هر چیز

باید بدانید که در ایام آخر اشخاص پیدا خواهند شد که ایمان شما

را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان شهوات پلید خود
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زندگ م کنند و ۴خواهند گفت: «آن کس که وعده داد که م آید،

کجاست؟ از زمان که پدران ما مردند، همه چیز هنوز همان طوری

است که از زمان خلقت دنیا بوده است!» ۵آن ها عمداً این حقیقت

را فراموش م کنند که خدا در قدیم تلم فرمود و آسمان ها و زمین

آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است

۶و همچنین با آب بود یعن آب سیل که دنیای کهن ویران شد.

۷اما این آسمان ها و زمین که اکنون م بینید به وسیلۀ همان کالم

خدا نهداشته م شود تا در روزی که بدکاران داوری خواهند شد

و به جزای خود یعن هالکت خواهند رسید، با آتش نابود شود.

۸اما ای عزیزان، این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر

خداوند ی روز مثل هزار سال و هزار سال مثل ی روز

م باشد. ۹خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که

بعض ها گمان م کنند دیر نم کند، بله با صبر، شما را تحمل

م نماید، زیرا نم خواهد کس نابود شود بله م خواهد همه از

گناهان خود توبه کنند.

۱۰روز خداوند مانند ی دزد خواهد آمد. در آن روز آسمان ها با

صدای باد شدید ناپدید خواهند شد و عناصر سوخته شده، از بین

خواهند رفت و زمین با هرچه در آن است، ذوب خواهد گشت.

۱۱حال که همۀ این چیزها به این صورت نابود خواهند شد، زندگ

شما باید چقدر پاک و خداپسندانه باشد! ۱۲در انتظار روز خداوند

باشید و طوری کار کنید که آن روز زودتر برسد، آن روزی که

آسمان ها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از حرارت

آن ذوب خواهند گردید. ۱۳اما خدا آسمان های نو و زمین نو وعده

داده است که در آن ها عدالت برقرار خواهد بود و ما در انتظار
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اینها هستیم.

۱۴پس ای دوستان من، چون در انتظار آن روز هستید، نهایت

کوشش خود را بنمائید که خدا شما را در آن روز با رفتاری

صل جویانه و پاک و ب عیب بیابد. ۱۵خاطر جم باشید که صبر و

حوصلۀ خداوند ما برای نجات شماست. همچنان که برادر عزیز ما

پولُس نیز با استفاده از حمت که خدا به او عنایت کرد، به شما

نوشته است. ۱۶او در تمام رساالت خود دربارۀ این چیزها

م نویسد. در این نامه ها گاه مطالب دشواری هست که مردمان

نادان و ناپایدار از آن ها تفسیر غلط م کنند، همان طور که با

قسمت های دیر نوشته ها هم رفتار م کنند و از این راه هالکت

را نصیب خود م سازند.

۱۷اما ای عزیزان، چون شما این را م دانید پس متوجه خود باشید

که مبادا به وسیله تعالیم غلط مردمان شریر، گمراه شوید و از

جایاه امن خود سقوط نمائید. ۱۸بله در فیض و معرفت

خداوند و نجات دهندۀ ما عیس مسی دایماً رشد و نمو کنید.

جالل بر او باد، از حال تا به ابد، آمین.
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