رسالة يهوذا
1يه وذا ،عب د يس وع \لمس يح ،وأخ و يعق وب ،إل ى
\لمدعو/ين \لمقد.سين في \لله \لب ،والمحفوظين ليسوع
\لمسيح2 .لتكثر لك م \لر.حم ة و\لس .لم و\لمحب .ة3 .أي;ه ا
\لحب .اء ،إذ كن ت أص نع ك ل\ .لجه د لكت ب إليك م ع ن
\لخلص \لمشترك\ ،ضطررت أن أكتب إليك م واعظ ا أن
تجتهدوا لجل \ليمان \لمسل.م مر.ة Pللقد/يسين4 .لن.ه دخل
خلسة Pأناس Yقد كتبوا من ذ \لق ديم له ذه \لد.ينون ة ،فج .ار،Y
يحو/ل ون نعم ة إلهن ا إل ى \ل د.عارة ،وينك رون \لس .ي/د
\لوحيد\ :لله ورب.نا يسوع \لمسيح5 .فأريد أن أذك/ركم ،ول و
علمتم هذا مر.ة ،Pأن\ .لر.ب .بعدما خل.ص \لش.عب من أرض
مصر ،أهلك أيضا \ل.ذين لم يؤمنوا6 .والملئكة \ل .ذين ل م
يحفظ وا رياس تهم ،ب ل ترك وا مس كنهم حفظه م إل ى
دينونة \ليوم \لعظيم بقيود kأبدي .ة kتح ت \لظ.لم7 .كم ا أن.
سدوم وعمورة و\لمدن \ل.تي حولهما ،إذ زنت على طريقk
مثلهما ومضت وراء جسد kآخر ،جعلت عبرة Pمكابدة Pعقاب
نار kأبدي.ة8 .kولكن كذلك هؤلء أيضا\ ،لمحتلمون ،ينج/سون
\لجسد ،ويتهاونون بالس/يادة ،ويفترون على ذوي \لمجاد.

9وأم.ا ميخائيل رئيس \لملئكة ،فلم.ا خاصم إبليس محاجuا
عن جسد موسى ،لم يجس ر أن ي ورد حك م \فت راء ،kب ل
قال» :لينتهرك \لر.ب;«10 .ولكن .هؤلء يفترون على ما ل
يعلم ون .وأم .ا م ا يفهم ونه بالط.بيع ة ،كالحيوان ات غي ر
\لن.اطقة ،ففي ذلك يفسدون11 .وي ل Yله م لن.ه م س لكوا
طريق ق ايين ،و\نص ب;وا إل ى ض للة بلع ام لج ل أج رة،k
وهلك وا ف ي مش اجرة ق ورح12 .ه ؤلء ص خور Yف ي
ولئمكم \لمحب/ي.ة ،ص انعين ولئم مع ا بل خ وف ،kراعي ن
أنفسهم .غيوم Yبل ماء kتحملها \لر/ي اح .أش جار Yخريفي .ة Yبل
ثمر kمي/تة Yمضاعفا ،مقتلعة13 .Yأم واج بح ر kهائج ة Yمزب دةY
بخزيهم .نجوم Yتائهة Yمحفوظ Yلها قت ام \لظ.لم إل ى \لب د.
14وتنب.أ عن ه ؤلء أيض ا أخن وخ \لس .ابع م ن آدم ق ائل :P
»هوذا قد جاء \لر.ب; في ربوات قد/يسيه 15ليصنع دينون ةP
على \لجميع ،ويعاقب جميع فج.ارهم على جمي ع أعم ال
فجورهمِ \ل.تي فجروا بها ،وعلى جميع \لكلمات \لص.عبة
\ل.ت ي تكل .م به ا علي ه خط اة Yفج .ار16 .«Yه ؤلء ه م
مدمدمون متشك;ون ،سالكون بحس ب ش هواتهم ،وفمه م
يتكل .م بعظ ائم ،يح ابون ب الوجوه م ن أج ل \لمنفع ة.
17وأم.ا أنتم أي;ها \لحب.اء فاذكروا \لقوال \ل.تي قالها سابقا
رسل رب/نا يسوع \لمس يح18 .ف إن.هم ق الوا لك م إن .ه ف ي

\لز.مان \لخير سيكون قوم Yمس تهزئون ،س الكين بحس ب
شهوات فجورهم19 .ه ؤلء ه م \لمعتزل ون بأنفس هم،
نفساني;ون ل روح له م20 .وأم .ا أنت م أي;ه ا \لحب .اء ف ابنوا
أنفس كم عل ى إيم انكم \لق دس ،مص ل/ين ف ي \ل ر;وح
\لقدس21 ،و\حفظوا أنفسكم في محب .ة \لل ه ،منتظري ن
رحم ة رب/ن ا يس وع \لمس يح للحي اة \لبدي .ة22 .و\رحم وا
\لبعض ممي/زين23 ،وخل/صوا \لبعض ب الخوف مختطفي ن
من \لن .ار ،مبغض ين حت .ى \لث .وب \لم دن.س م ن \لجس د.
24و\لق ادر أن يحفظك م غي ر ع اثرين ،وي وقفكم أم ام
مج ده بل عي ب kف ي \لبته اج25 ،الل ه \لحكي م \لوحي د
مخل/صنا ،ل ه \لمج د و\لعظم ة و\لق درة و\لس; لطان\ ،لن
وإلى كل\ /لد;هور .آمين.
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