
رس�ال�ة� ي�ه�وذ�ا
 ي�ه���وذ�ا، ع�ب���د� ي�س���وع� \ل�م�س��يح، و�أ�خ���و ي�ع�ق���وب�، إل���ى1

 \ل�م�د�ع�و/ين� \ل�م�ق�د.سين� في \لله \لب، و�ال�م�ح�ف�وظين� لي�س�وع�
 .�م� و�\ل�م�ح�ب.��ة�. 2\ل�م�سيح  أ�ي;ه���ا3لت�ك�ث�ر� ل�ك���م� \لر.ح�م���ة� و�\لس.��ل

�ك�ت���ب� إل�ي�ك���م� ع���ن  \ل�حب.��اء�، إذ� ك�ن���ت� أ�ص���ن�ع� ك���ل. \ل�ج�ه���د ل
 \ل�خ�ل�ص \ل�م�ش�ت�ر�ك، \ض�ط�رر�ت� أ�ن� أ�ك�ت�ب� إل�ي�ك���م� و�اعظ��ا أ�ن�

�ن.ه� د�خ�ل�4ت�ج�ت�هد�وا ل�ج�ل \ليم�ان \ل�م�س�ل.م م�ر.ةP لل�قد/يسين�.   ل
،Yف�ج.��ار ، خ�ل�س�ةP أ�ن�اسY ق�د� ك�تب�وا م�ن���ذ� \ل�ق���ديم له���ذه \لد.ي�ن�ون���ة
 ي�ح�و/ل���ون� نع�م���ة� إل�هن���ا إل���ى \ل��د.ع�ار�ة، و�ي�ن�ك��ر�ون� \لس.��ي/د�

 ف�أ�ريد� أ�ن� أ�ذ�ك/ر�ك�م�، و�ل���و�5\ل�و�حيد�: \لله� و�ر�ب.ن�ا ي�س�وع� \ل�م�سيح�. 
 ع�لم�ت�م� ه�ذ�ا م�ر.ةP، أ�ن. \لر.ب. ب�ع�د�م�ا خ�ل.ص� \لش.ع�ب� من� أ�ر�ض

�ئك�ة� \ل.��ذين� ل���م�6مص�ر�، أ�ه�ل�ك� أ�ي�ضا \ل.ذين� ل�م� ي�ؤ�من�وا.   و�ال�م�ل
 ي�ح�ف�ظ���وا ري�اس���ت�ه�م�، ب���ل� ت�ر�ك���وا م�س���ك�ن�ه�م� ح�فظ�ه���م� إل���ى

 .�م  ك�م���ا أ�ن.7د�ي�ن�ون�ة \ل�ي�و�م \ل�ع�ظيم بق�ي�ودk أ�ب�دي.��ةk ت�ح���ت� \لظ.ل
kيق س�د�وم� و�ع�م�ور�ة� و�\ل�م�د�ن� \ل.تي ح�و�ل�ه�م�ا، إذ� ز�ن�ت� ع�ل�ى ط�ر
 مث�لهم�ا و�م�ض�ت� و�ر�اء� ج�س�دk آخ�ر�، ج�عل�ت� عب�ر�ةP م�ك�ابد�ةP عق�اب�

 .kي.ة�ء أ�ي�ضا، \ل�م�ح�ت�لم�ون�، ي�ن�ج/س�ون�8ن�ارk أ�ب�د  و�ل�كن� ك�ذ�لك� ه�ؤ�ل
.�م�ج�اد  \ل�ج�س�د�، و�ي�ت�ه�او�ن�ون� بالس/ي�اد�ة، و�ي�ف�ت�ر�ون� ع�ل�ى ذ�وي \ل



�ئك�ة، ف�ل�م.ا خ�اص�م� إب�ليس� م�ح�اجuا9  و�أ�م.ا ميخ�ائيل� ر�ئيس� \ل�م�ل
 ع�ن� ج�س�د م�وس�ى، ل�م� ي�ج�س���ر� أ�ن� ي���ورد� ح�ك���م� \ف�ت��ر�اءk، ب���ل�

�10ق�ال�: «لي�ن�ت�هر�ك� \لر.ب;».  �ء ي�ف�ت�ر�ون� ع�ل�ى م�ا ل  و�ل�كن. ه�ؤ�ل
 ي�ع�ل�م���ون�. و�أ�م.��ا م���ا ي�ف�ه�م���ون�ه� بالط.بيع���ة، ك�ال�ح�ي�و�ان���ات غ�ي���ر

�ن.ه���م� س���ل�ك�وا11\لن.اطق�ة، ف�في ذ�لك� ي�ف�س�د�ون�.   و�ي���لY ل�ه���م� ل
،kأ�ج���ر�ة �ل�ة ب�ل�ع���ام� ل�ج���ل  ط�ريق� ق���ايين�، و�\ن�ص���ب;وا إل���ى ض���ل

�ء ص���خ�ورY ف��ي12و�ه�ل�ك���وا ف��ي م�ش���اج�ر�ة ق���ور�ح�.   ه���ؤ�ل
� خ���و�فk، ر�اعي��ن� �ئم� م�ع��ا بل �ئمك�م� \ل�م�ح�ب/ي.ة، ص���انعين� و�ل  و�ل
� � م�اءk ت�ح�مل�ه�ا \لر/ي���اح�. أ�ش���ج�ارY خ�ريفي.��ةY بل  أ�ن�ف�س�ه�م�. غ�ي�ومY بل

 .Yم�ض�اع�فا، م�ق�ت�ل�ع�ة Yم�ي/ت�ة k13ث�م�رYد�ة�� أ�م���و�اج� ب�ح���رk ه�ائج���ةY م�ز�ب
.�ب���د �م إل���ى \ل  بخز�يهم�. ن�ج�ومY ت�ائه�ةY م�ح�ف�وظY ل�ه�ا ق�ت���ام� \لظ.ل

14:P �ء أ�ي�ض��ا أ�خ�ن���وخ� \لس.��ابع� م��ن� آد�م� ق���ائل  و�ت�ن�ب.أ� ع�ن� ه���ؤ�ل
  لي�ص�ن�ع� د�ي�ن�ون���ة15P«ه�و�ذ�ا ق�د� ج�اء� \لر.ب; في ر�ب�و�ات قد/يسيه

 ع�ل�ى \ل�ج�ميع، و�ي�ع�اقب� ج�ميع� ف�ج.ارهم� ع�ل�ى ج�مي��ع أ�ع�م���ال
 ف�ج�ورهم�ِ \ل.تي ف�ج�ر�وا به�ا، و�ع�ل�ى ج�ميع \ل�ك�لم�ات \لص.ع�ب�ة

 .«Yف�ج.��ار Yخ�ط���اة �ء ه���م�16\ل.ت��ي ت�ك�ل.��م� به���ا ع�ل�ي���ه  ه���ؤ�ل
 م�د�م�دم�ون� م�ت�ش�ك;ون�، س�الك�ون� بح�س���ب ش���ه�و�اتهم�، و�ف�م�ه���م�
. ي�ت�ك�ل.��م� بع�ظ���ائم�، ي�ح���اب�ون� ب��ال�و�ج�وه م��ن� أ�ج���ل \ل�م�ن�ف�ع���ة

�ق�و�ال� \ل.تي ق�ال�ه�ا س�ابقا17  و�أ�م.ا أ�ن�ت�م� أ�ي;ه�ا \ل�حب.اء� ف�اذ�ك�ر�وا \ل
 . ف���إن.ه�م� ق��ال�وا ل�ك���م� إن.��ه� ف��ي18ر�س�ل� ر�ب/ن�ا ي�س�وع� \ل�م�س�يح



 \لز.م�ان \ل�خير س�ي�ك�ون� ق�و�مY م�س���ت�ه�زئ�ون�، س���الكين� بح�س���ب
�ء ه���م� \ل�م�ع�ت�زل���ون� بأ�ن�ف�س��هم�،19ش�ه�و�ات ف�ج�ورهم�.   ه���ؤ�ل

� ر�وح� ل�ه���م�.   و�أ�م.��ا أ�ن�ت���م� أ�ي;ه���ا \ل�حب.��اء� ف���اب�ن�وا20ن�ف�س�اني;ون� ل
�ق���د�س، م�ص���ل/ين� ف��ي \ل��ر;وح  أ�ن�ف�س���ك�م� ع�ل���ى إيم���انك�م� \ل

 ، و�\ح�ف�ظ�وا أ�ن�ف�س�ك�م� في م�ح�ب.��ة \لل��ه، م�ن�ت�ظري��ن�21\ل�ق�د�س
 .�ب�دي.��ة  و�\ر�ح�م���وا22ر�ح�م���ة� ر�ب/ن��ا ي�س���وع� \ل�م�س��يح لل�ح�ي��اة \ل

 و�خ�ل/ص�وا \ل�ب�ع�ض� ب��ال�خ�و�ف م�خ�ت�طفي��ن�23\ل�ب�ع�ض� م�م�ي/زين�، 
. من� \لن.��ار، م�ب�غض��ين� ح�ت.��ى \لث.��و�ب� \ل�م���د�ن.س� م��ن� \ل�ج�س���د

 و�\ل�ق���ادر� أ�ن� ي�ح�ف�ظ�ك���م� غ�ي���ر� ع���اثرين�، و�ي���وقف�ك�م� أ�م���ام�24
 ،� ع�ي���بk ف��ي \لب�ته���اج  ا�لل���ه� \ل�ح�كي��م� \ل�و�حي��د�25م�ج���ده بل

 م�خ�ل/ص�ن�ا، ل���ه� \ل�م�ج���د� و�\ل�ع�ظ�م���ة� و�\ل�ق���د�ر�ة� و�\لس;��ل�ط�ان�، \لن�
و�إل�ى ك�ل/ \لد;ه�ور. آمين�.
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