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 2االصحاح  

ْم َولِكْن، َكاَن أَْيًضا ِفي الشَّْعِب أَْنِبَياُء َكَذَبٌة، َكَما َسَيُكوُن ِفيُكْم أَْيًضا ُمَعلُِّموَن َكَذَبٌة، الَِّذيَن يَ  1 َُ ٍ.  َوِِْذ  َاَ ََ  ََ وَن ِبَد ْم، ُدسو َُ بَّ الَِّذي اْشَتَرا ُيْنِكُروَن الرَّ
َاًَكا َسِريًعا ََ  .َيْجلُِبوَن َعلَى أَْنفُِسِهْم 

ُف َعلَى َطِريِق اْلَحقِّ  2  .َوَسَيْتَبُع َكِثيُروَن َتْهلَُكاِتِهْم  الَِّذيَن ِبَسَبِبِهْم ُيَجدَّ

َمِع َيتَِّجُروَن ِبُكْم ِبأَْقَوال ُمَصنَّعَ  3 ْم ِفي الطَّ َُ َاَُكُهْم الَ َيْنَعسُ َو ََ  .ة.، الَِّذيَن َدْيُنوَنُتُهْم ُمْنُذ اْلَقِديِم الَ َتَتَواَنى، َو

َاَِم َطَرَحُهْم ِفي َجَهنَّ  4 ُه ِِْن َكاَن هللاُ لَْم ُيْشِفْق َعلَى َمَاَِئَكة. َقْد أَْخَطأُوا، َبْل ِفي َسَاَِسِل الظَّ  َقَضاِء،َم، َوَسلََّمُهْم َمْحُروِسيَن لِلْ ألَنَّ

، ِِْذ َجلََب ُطوَفاًنا عَ  5 َما َحِفَظ ُنوًحا َثاِمًنا َكاِرًزا لِْلِبرِّ ارِ َولَْم ُيْشِفْق َعلَى اْلَعالَِم اْلَقِديِم، َبْل ِِنَّ  .لَى َعالَِم اْلفُجَّ

َد َمِديَنَتْي َسُدوَم َوَعُموَرَة، َحَكَم َعلَْيِهَما ِباالْنِقَاَِب، َواِضًعا  6  ِعْبَرًة لِْلَعِتيِديَن أَْن َيْفُجُروا،َوِِْذ َرمَّ

َعاَرةِ  7 ، َمْغلُوًبا ِمْن ِسيَرِة األَْرِدَياِء ِفي الدَّ  .َوأَْنَقَذ لُوًطا اْلَبارَّ

َة ِبا 8 ُب َيْوًما َفَيْوًما َنْفَسُه اْلَبارَّ َو َساِكٌن َبْيَنُهْم، ُيَعذِّ َُ ْمِع َو ، ِبالنََّظِر َوالسَّ  .ْفَعاِل األَِثيَمةِ ألَ ِِْذ َكاَن اْلَبارو

يِن ُمَعاَقِبيَن، 9 ْجِرَبِة، َوَيْحَفَظ األََثَمَة ِِلَى َيْوِم الدِّ بو أَْن ُيْنِقَذ األَْتِقَياَء ِمَن التَّ  َيْعلَُم الرَّ

َجاَسِة، َوَيْسَتِهيُنوَن ِبالسِّ  10 ُبوَن َوَراَء اْلَجَسِد فِي َشْهَوِة النَّ ََ َما الَِّذيَن َيْذ َياَدِة  َجُسوُروَن، ُمْعِجُبوَن ِبأَْنفُِسِهْم، الَ َيْرَتِعُبوَن أَْن َيْفَتُروا َعلَى َذِوي َوالَ ِسيَّ
 األَْمَجاِد،

ًة َوقُْدَرًة  َحْيُث َمَاَِئَكةٌ  11 ْم أَْعَظُم قُوَّ َُ بِّ ُحْكَم اْفِتَراء.  َو ُموَن َعلَْيِهْم لََدى الرَّ  .الَ ُيَقدِّ

ا َُؤالَِء َفَكحَ  12 ، َيْفَتُروَن َعلَى َما َيْجَهلُوَن، َفَسَيْهلِ أَمَّ ٍِ ْيِد َواْلَهَاَ ة.، َمْولُوَدة. لِلصَّ مْ َيَواَنات. َغْيِر َناِطَقة.، َطِبيِعيَّ َِ  ُكوَن ِفي َفَساِد

ًة  أَْدَناٌس َوُعُيوٌب، َيَتَنعَّ  13 َم َيْوم. لَذَّ ْم َصاِنِعيَن َوالَِئَم َمَعُكمْ آِخِذيَن أُْجَرَة اإلِْثِم  الَِّذيَن َيْحِسُبوَن َتَنعو َِ  .ُموَن ِفي ُغُروِر

اِبَتِة  لَُهْم َقْلٌب مُ  14 ِة، َخاِدُعوَن النوفُوَس َغْيَر الثَّ ةٌ ِفْسًقا، الَ َتُكفو َعِن اْلَخِطيَّ َمِع  أَْوالَُد اللَّْعَنةِ لَُهْم ُعُيوٌن َمْملُوَّ ٌب ِفي الطَّ  .َتَدرِّ

ِريَق اْلُمْسَتِقيَم، َفَضلووا، َتاِبِعيَن َطِريَق َبْلَعاَم ْبِن َبُصوَر الَِّذي أََحبَّ أُْجَرَة اإلِْثمِ َقْد َتَرُكوا  15  .الطَّ

يِه، ِِْذ َمَنَع َحَماَقَة النَِّبيِّ ِحَماٌر أَْعَجُم َناِطًقا ِبَصْوِت ِِْنَسان.  16 ُه َحَصَل َعلَى َتْوِبيِخ َتَعدِّ  .َولِكنَّ

17  َُ َاَِم ِِلَى األََبدِ َُؤالَِء  ْوُء  الَِّذيَن َقْد ُحِفَظ لَُهْم َقَتاُم الظَّ ، ُغُيوٌم َيُسوقَُها النَّ  .ْم آَباٌر ِبَاَ َماء.

َرَب َقلِيَاً مِ  18 ََ َعاَرِة، َمْن  ُهْم ِِْذ َيْنِطقُوَن ِبَعَظاِئِم اْلُبْطِل، َيْخَدُعوَن ِبَشَهَواِت اْلَجَسِد ِفي الدَّ َاَِل،َن الَّذِ ألَنَّ  يَن َيِسيُروَن ِفي الضَّ

ْم أَْنفُُسُهْم َعِبيُد اْلَفَساِد  ألَنَّ َما اْنَغلََب ِمْنُه أََحٌد، َفُهَو لَهُ  19 َُ ِة، َو يَّ ْم ِباْلُحرِّ َُ ا  ! ُمْسَتْعَبٌد أَْيًضاَواِعِديَن ِِيَّ

َرُبوا ِمْن َنَجاَساِت اْلَعالَِم، 20 ََ ُه َِِذا َكاُنوا، َبْعَدَما  ََ اْلَمِسيِح، َيْرَتِبُكوَن أَْيًضا ِفيَها، َفَيْنَغلُِبوَن، َفَقْد َصاَرْت لَُهمُ  ألَنَّ بِّ َواْلُمَخلِِّص َيُسو  ِبَمْعِرَفِة الرَّ
 .األََواِخُر أََشرَّ ِمَن األََواِئلِ 

ُهْم َبعْ  21 ، ِمْن أَنَّ ُه َكاَن َخْيًرا لَُهْم لَْو لَْم َيْعِرفُوا َطِريَق اْلِبرِّ َسِة اْلُمَسلََّمِة لَُهمْ ألَنَّ ِة اْلُمَقدَّ وَن َعِن اْلَوِصيَّ  .َدَما َعَرفُوا، َيْرَتدو

اِدِق: 22  .«ِخْنِزيَرةٌ ُمْغَتِسلٌَة ِِلَى َمَراَغِة اْلَحْمأَةِ »، وَ «َكْلٌب َقْد َعاَد ِِلَى َقْيِئهِ »َقْد أََصاَبُهْم َما ِفي اْلَمَثِل الصَّ
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