
  ِرسالَةُ يهوذَا
لتكثُر 2: يهوذا، عبد يسوع املَسيِح، وأخو يعقوب، إىل املَدعوين املُقَدسني يف اِهللا اآلِب، واملَحفوظني ليسوع املَسيِح1

 .لكُم الرمحةُ والسالم واملَحبةُ

  خطية األشرار ودينونتهم
 اجلَهِد ألكتب إلَيكُم عن اخلَالِص املُشترِك، اضطُِررت أنْ أكتب إلَيكُم واِعظًا أنْ أيها األِحباُء، إذ كُنت أصنع كُل3َّ

يسنيةً للِقدرلَِّم مِهدوا ألجِل اإلمياِن املُس4. جتت ،ارِة، فُجينوننذُ القَدِمي هلِذِه الدقد كُِتبوا م ةً أُناسلسلَ خخد هألن
  .السيد الوحيد اَهللا وربنا يسوع املَسيح: ِهنا إىل الدعارِة، وينِكرونَ إلَيحولونَ ِنعمةَ

فأُريد أنْ أُذَكّركُم، ولو عِلمتم هذا مرةً، أنَّ الرب بعدما خلَّص الشعب ِمن أرِض ِمصر، أهلك أيضا الَّذين مل 5
 يحفَظوا رياستهم، بل تركوا مسكَنهم حِفظَهم إىل دينونِة اليوِم العظيِم بقُيوٍد أبديٍة حتت واملَالئكَةُ الَّذين مل6. يؤِمنوا
كما أنَّ سدوم وعمورةَ واملُدنَ الَّيت حوهلُما، إذ زنت على طَريٍق ِمثِلِهما، ومضت وراَء جسٍد آخر، جِعلَت 7. الظَّالِم

كاِبدةً، مٍةِعربناٍر أبدي ِة، 8. ةً ِعقابيادنونَ بالسويتهاو ،دسونَ اجلَسجنِلمونَ، يا، املُحتولكن كذلك هؤالِء أيض
وأما ميخائيلُ رئيس املَالئكَِة، فلَما خاصم إبليس محاجا عن جسِد موسى، مل يجسر 9. ويفترونَ على ذَوي األجماِد

وأما ما يفهمونه . ولكن هؤالِء يفترونَ على ما ال يعلَمون10َ!". لينتِهرك الرب:"راٍء، بل قالَأنْ يوِرد حكم افِت
ألنهم سلكوا طريق قايني، وانصبوا إىل ضاللَِة ! ويلٌ هلُم11. بالطَّبيعِة، كاحلَيواناِت غَِري الناِطقَِة، ففي ذلك يفسدونَ

ألجِل أُجر لعامبحِة قوررشاجلكوا يف موٍف، 12. ٍة، وها بال خعم والئم ِة، صاِنعنييباملَح يف والئِمكُم خورهؤالِء ص
مهأنفُس راعني .ياحبال ماٍء حتِملُها الر ةٌ. غُيوملَعقتفًا، مضاعةٌ متيٍر مةٌ بال ثَمريفيخ ةٌ 13. أشجارحبٍر هائج أمواج

زِبدمالظَّالِم إىل األبِد. ةٌ ِخبزِيِهم حفوظٌ هلا قَتامةٌ متائه جومقائال14ً. ن مآد ِمن اِبعالس ا أخنوخأ عن هؤالِء أيضبوتن :
 ليصنع دينونةً على اجلميِع، ويعاِقب مجيع فُجاِرِهم على مجيِع أعماِل15هوذا قد جاَء الرب يف ربواِت ِقديسيِه، "

ارطاةٌ فُجا علَيِه خ ِة الَّيت تكَلَّمعبا، وعلى مجيِع الكَِلماِت الص رواالَّيت فج ِمِدمونَ 16". فُجوِرِهمدم مهؤالِء ه
  . متشكّونَ، ساِلكونَ حبسِب شهواِتِهم، وفَمهم يتكَلَّم بعظائم، يحابونَ بالوجوِه ِمن أجِل املَنفَعِة

  للمثابرةدعوة 
إنه يف : "فإنهم قالوا لكُم18. وأما أنتم أيها األِحباُء، فاذكُروا األقوالَ الَّيت قاهلا ساِبقًا رسلُ ربنا يسوع املَسيِح17

واِت فُجوِرِهمهِب شسحب هِزئونَ، ساِلكنيستم ماِن األخِري سيكونُ قَوم19". الزمِزلو هؤالِء هاملُعت ،نَ بأنفُِسِهم
 .نفسانيونَ ال روح هلُم

واحفَظوا أنفُسكُم يف 21وأما أنتم أيها األِحباُء، فابنوا أنفُسكُم على إمياِنكُم األقدِس، مصلّني يف الروِح القُدِس، 20
وخلّصوا البعض 23وارحموا البعض مميزين، 22. محبِة اِهللا، منتِظرين رمحةَ ربنا يسوع املَسيِح للحياِة األبديِة

  .باخلَوِف، مختِطفني ِمن الناِر، مبِغضني حتى الثَّوب املُدنس ِمن اجلَسِد
  تسبحة

   ه احلَكيم�اإلل25والقاِدر أنْ يحفَظَكُم غَري عاِثرين، ويوِقفَكُم أمام مجِدِه بال عيٍب يف اِلابِتهاِج، 24



 
 .آمني. الوحيد مخلّصنا، له املَجد والعظَمةُ والقُدرةُ والسلطانُ، اآلنَ وإىل كُلّ الدهوِر


