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يَهُوذا ُ رسالَة
ُ دَعاكُم الَّذِيَن ُ أنتُم إلَيكُْم يَعقُوَب، وَأخي المَِسيِح، يَسُوعَ عَبْدِ يَهُوذا، مِْن ١
ِ الله ِ بِرَحمَة تَنعَمُونَ لَيتَكُْم ٢ المَِسيِح. يَسُوعَ فِي وََحفِظَكُْم كَْم َّ وَأَحب الآُب ُ الله

فَأكثَرَ. َ أكثَر ِ تِه َّ وََمحَب ِ وََسلامِه

المؤمنين غيرِ ُ دَينونة
ُ نَشتَرِك الَّذِي َلاِص الخ عَِن إلَيكُْم ِ لِلكِتابَة ً مُشتاقا ُكنُت كَْم الأِحبّاءُ، ها أّيُ ٣
الـِكفاِح عَلَى لِتَشِجيعِكُْم إلَيكُْم ِ الكِتابَة إلَى ِ بِالحاجَة ُ أشعُر أنِّي َ غَير جَمِيعاً. فِيهِ
هَذا ٤ وَأخيرَةً. ً واِحدَة ةً مَّرَ ِس المُقَّدَ ِ ُلِشَعبِه الله ُ أعطاه الَّذِي الإيماِن أجِل مِْن
زَمٍَن مُنذُ دَينُونَتِهِْم عَْن أ َّ تَنَب قَْد الكِتاُب كانَ أشخاٌص بَينَكُْم اندَّسَ قَدِ ُ ه َّ لأن
لِلِانحِلاِل ً مُبَرِّرا ِ الله ِ نِعمَة مِْن خِذونَ يَّتَ وَ اللهَ، قُونَ َّ يَت لا أشخاٌص وَهُْم بَعِيدٍ.
أْن أوَدُّ لِذَلَِك ٥ الوَِحيدَ. وََسيِّدَنا نا َّ َب ر المَِسيِح، يَسُوعَ يُنكِرُونَ وَهُْم . ُلُقِّيِ الخ
ََّص خَل ّبَ َّ الر أّنَ تَعرِفُونَ تَعرِفُونَها: ً جَمِيعا َّكُْم أن رُغمَ الُأمُورِ ِبَعِض ب ُأذَكِّرَكُْم
يُؤمِنُوا.* لَْم الَّذِيَن فَأهلََك ذَلَِك بَعدَ عادَ ُ ه َّ لـَِكن مِصْرَ، أْرِض مِْن ً لا أّوَ ُ َشعبَه

١:٥ *
وَاجهوه وما موسى، يد على مصر من القديم عب الّشَ خلاص إلى إشارة يؤمنوا. لم … شعبه خلّص

ذلك. بعد تمردهم بسبب إلهي غضب من
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ُسلطاٍن، مِْن لَهُْم كانَ ما عَلَى ُيحافِظُوا لَْم الَّذِيَن َ المَلائِكَة أّنَ وَتَعرِفُونَ ٦

انتِظارِ فِي ةٍ، َّ أبَدِي بِقُيُودٍ دِيَن َّ مُقَي لمَةِ، الّظُ فِي ُ الله َسجَنَهُمُ قَْد مَسَكنَهُْم، فَتَرَُكوا
العَظِيِم. اليَوِم ذَلَِك فِي ِ ينُونَة الدَّ

كانَ فَقَْد َحولَهُما. َّتِي ال وَالقُرَى وَعَمُورَةَ† لِسَدُومَ حَدََث ما وَتَعرِفُونَ ٧

ناٍر مِْن المُدُنُ تِلَك ُ عانَتْه وَما وَالِانحِراِف. الزِّنَى فِي يَعِيشُونَ المُدُِن ِ هَذِه أهُل
َنحُْن. لَنا ٌ َتحذِير َ هُو ةٍ، َّ أبَدِي

أجسادَهُْم يُنَجِّسُونَ فَهُْم أحلامَهُْم! يَتبَعُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك مََع الحاُل وَهَكَذا ٨
نَفسُهُ، ِيُل مِيخائ ى َّ َحت ٩ َجِيدِيَن. الم َ المَلائِكَة وَيَشتِمُونَ ، ّبِ َّ الر ُسلطانَ وَيَرفُُضونَ
ةِ َّ ُجث َحوَل ُ ُيجادِلُه كانَ عِندَما بلِيَس إ َشتِم عَلَى َيجرُْؤ لَْم المَلائِكَةِ، رَئِيُس َ وَهُو
فَيَشتِمُونَ هَؤُلاءِ أمّا ١٠ «. ّبُ َّ الر َ »لِيَنتَهِرْك لَهُ: يَقُوُل بِأْن اكتَفَى ُ ه َّ لـَِكن مُوسَى،
أنفُسِهِْم، لِهَلاِك ُ يَستَخدِمُونَه هُْم فَإّنَ يَعرِفُونَهُ، الَّذِي القَلِيُل أمّا يَفهَمُونَ. لا ما
لَقَْد القاسِي! ِمَِصيرِهِمُ ل فَيا ١١ غَرائِزَها. تَتبَُع َّتي ال ِ العاقِلَة غيرِ َيواناِت ًكَالح تَماما
ِلخِداِع أنفُسَهُْم ُسوا َّ كَر رَِخيَصةٍ، مَكاِسَب أجِل وَمِْن قايِينَ.‡ يَق َطرِ َسلـَكُوا
قُورَُح،** هَلََك َكما ـِكُونَ َسيَهل لِهَذا َلعامَ.§ ب َ َضلالَة بِذَلَِك تابِعِينَ ِ الله َشعِب

١:٧ †
.9 التكوين كتاب انظر قديماً. ُ الله دَمّرهما مدينتان وعمورة. سدوم

١:١١ ‡
.16- 1 :4 التكوين كتاب انظر أخاه. قتل الّذي وحواء آدم ابن قايين.

١:١١ §
يا رؤ 15، :2 بطرس 2 ،24- 22 العدد كتاب انظر قديماً. الله َشعْب على تآمر وثني كاهن بلعام.

١:١١ ** 14. :2 يوحنّا
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مِثلَهُ. عُصاةٌ هُْم لأّنَ
يَأكُلُونَ َخوٍف وَبِلا تُقِيمُونَها. َّتِي ال ِ ة َّ ي الأَخوِ ةِ َّ َحَب الم َ وَلاِئم يُلَوِّثُونَ هُْم إّنَ ١٢

هُْم ياُح. ِّ الر تَسُوقُها ماءٍ، بِلا غُيُومٌ هُْم بِأنفُسِهِْم! إلّا ونَ يَهتَمُّ لا وَهُْم مَعَكُْم،
َماتَْت ف اقتُلِعَْت، قَدِ هيَ فَها ثَمَرٍ. بِلا ها لـَِكنَّ يِف، الخَرِ فِي َ ُثمِر ت أْن يُفتَرَُض أشجارٌ
أعمالُهُمُ َ هُو َبَدُها وَز بِدَةٌ. مُز ٌ هاِئجَة َبحرٍ أمواُج هُْم ١٣ مُضاعَفاً.†† ً مَوتا بِذَلَِك

لُماِت. الّظُ ُ أظلَم َ هُو َحفُوُظ الم الأبَدِّيُ مَِصيرُها تائِهَةٌ، ُنجُومٌ هُْم ُخِجلَةُ. الم
فَقاَل: هَؤُلاءِ عَْن آدَمَ، مِْن الّسابـِـُع جُُل َّ الر َ وَهُو ًأخنُوُخ، أيضا أ َّ تَنَب َكما ١٤

لِيُديَن ١٥ ِسينَ، المُقَّدَ ِ مَلائَِكتِه مِْن الُألوِف عَشَراِت مََع قادِمٌ ّبُ َّ الر َ هُو »ها
وَالكَلاِم عَمِلُوها، َّتِي ال الفُُجورِ أعماِل بِسَبَِب عَلَيهِْم وََيحكُمَ الأشرارِ، جَمِيَع
شَهَواِت يَتبَعُونَ هُْم إّنَ ١٦ الفاِجرُونَ.» ُ الخُطاة هَؤُلاءِ ِ بِه ُ وََصفَه الَّذِي القاسِي
وَإْن َحقِيقَتِهِ. فِي ٌ ياء ِكبْرِ َ فَهُو أحوالِهِْم مِْن رُهُْم وَتَذَمُّ َشكواهُْم أمّا بِهِْم. قُلُو

ةِ. َّ خصي الّشَ فَلِمَنفَعَتِهِمُ أحَداً، مَدَحوا

وَتَوِجيهات َتحذِيراٌت
ِنا ّ َب ر رُُسُل ُ قالَه أْن َسبََق الَّذِي الكَلامَ فاذكُرُوا الأِحبّاءُ، ها أّيُ ْ أنتُم أمّا ١٧

بِأمَورِ مُستَهزِئُونَ أشخاٌص ماِن َّ الز ِ آِخر ُفِي »َسيَظهَر قالُوا: فَقَْد ١٨ المَِسيِح. يَسُوعَ
مُ تَتَحَكَّ الانقِسامَ. يُسَبِّبُونَ الَّذِيَن هُمُ فَهَؤُلاءِ ١٩ الفاِجرَةَ.» شَهَواتِهِمُ يَتبَعُونَ اللهِ،

.35- 1 :16 العدد كتاب انظر قورح.
١:١٢ ††

اقتُلِعْت. لأّنها ومّرة تثمر، لم لأّنها مَّرة مضاعفا. موتا
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فَيَنبَغِي الأِحبّاءُ، ها أّيُ ْ أنتُم أمّا ٢٠ لَهُْم. رُوَح لا ونَ ُّ أْرِضي هُْم لأّنَ غَرائِزَهُْم بِهِْم
القُدُِس، وِح ُّ الر في وا ُّ َصل الأقدَِس. لإيمانِكُمُ ً وَفْقا ً بَعضا بَعُضكُْم تَبنُوا أْن
َّتِي ال المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر َ رَْحمَة يَن مُنْتَظِر ِ الله ةِ َّ َمحَب فِي أنفُسَكُْم وَاحفَظُوا ٢١

ِيَن آخَر وَخَلُِّصوا ٢٣ لِلمُتَشَّكِِكينَ، ً رَحمَة أظهِرُوا ٢٢ ةِ. َّ الأبَدِي َياةِ الح إلَى تَقُودُ
َطبِيعَتِهِمُ بِسَبَِب ثَْت َّ تَلَو َّتِي ال ِيابَهُمُ ث ى َّ َحت وَكارِهينَ النّارِ، مَِن يّاهُْم إ ُمختَطِفِينَ

ةِ. َّ الجَسَدِي
الله تَسبِيُح

لَِل، َّ الز مَِن َيحفَظَكُْم أْن ُ القادِر ُ الله َ هُو مُبارَكٌ ٢٤
عَظِيٍم. وَبِفَرٍَح عَيٍب دُونَ َجِيدِ الم ِ ُحُضورِه أمامَ ُيحضِرَكُْم وَأْن

وَُمخَلُِّصنا. الوَِحيدُ، ُ الإلَه ُ ه َّ إن ٢٥
المَسيِح، يَسوعَ ِنا ّ َب ر فِي ُ وَُسلطانُه ُ تُه َّ وَقُو ُ وَجَلالُه ُ َمجدُه ُ يَْظهَر

آمِين. الأبَدِ. وَإلَى وَالآنَ، الأزَِل، مَِن
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