
 الرسالَةُ من يهـوذَا

  
 تحية

١نم :قُوبعي يَأخيحِ وسى الْميسع دبوذَا عهى : ِإلَى. ييسع ةايي رِعف مهو ،ماهعدو اُهللا اَألب مهبَأح ينالَّذ
 .علَيكُم وافر الرحمة والسالمِ والْمحبة٢. الْمسيحِ
 ن الكذبةالمعلمو

٣ تُ َأنَّهدجنِّي وا، لَكيهف يبي لَنَا كُلِّنَا نَصالَّت اةوعِ النَّجضوي مف لَكُم َأكْتُب ي َأنا فجِد غَباِئي، كُنْتُ َأربا َأحي
 الَّذي َأعطَاه اُهللا ِلعبِيده الصاِلحين بِصفَة من الضرورِي َأن َأكْتُب لَكُم ِلكَي َأرجوكُم َأن تُدافعوا عنِ اِإليمانِ

ةاِئيه٤. ن ،قسكَابِ الْفترٍ الرربةَ اِهللا ِإلَى ممعن لُونوحي ارَأشْر مه ،نَكُميوا بساَألشْخَاصِ انْد ضعب َألن
حلَانَا الْوومنَا وديِلس ونتَنَكَّرييحِوسى الْميسع يد .يدعنٍ بمنْذُ زم مهيرصم تَابالْك لَنَأع ُؤالءه.  

٥ ذَِلك دعب نَّهلَكو ،رصم نم مهجَأخْرو هباَهللا َأنْقَذَ شَع بَِأن كُمُأذَكِّر َأن نِّي ُأرِيدذَا، لَككُلَّ ه رِفُونتَع َأنَّكُم عفَم
َأهرِينالْكَاف لَك منْهْل ٦. ما، بهلَيظُوا عافحي لَم منَّهةٌ لَكلْطَةٌ كَبِيرس مكَانَتْ لَه ينالَّذ الِئكَةا بِالْمضَأي كُمُأذَكِّر ثُم

يدَل َأبالسبِس يندقَياُهللا م مظَهفح ِلذَِلك ،ددحالْم مكَنَهسكُوا متَراقمي َأعف مِ  ةوي الْيف مهباسحي الظَّالمِ، ِإلَى َأن
فَقَد انْغَمس َأهلُها بِنَفْسِ الطَّرِيقَة في الْفسق . وتَذَكَّروا َأيضا سدوم وعمورةَ والْمدن الْمجاوِرةَ لَهما٧. الْعظيمِ

ا جمو ،يالْجِنْس الشُّذُوذووه مى لَهر ةيدقَابِ النَّارِ اَألبع نع ِلآلخَرِين ِإنْذَار. 
وبِنَفْسِ الطَّرِيقَة َأيضا، هُؤالء الَّذين يحلُمون َأحالما ينَجسون َأجسامهم، ويرفُضون سلْطَان اِهللا، ويفْتَرون علَى ٨

اِئيمالس الْكَاِئنَاتْؤ ٩. ةرجي ى، لَموسم ثَّةبِشَْأنِ ج لَهادجو يسلِإب عم كارا تَعلَم وفَه ،الِئكَةالْم ِئيسيخَاِئيُل را مَأم
اءرا افْتيهى فشَكْو هدض مقَدي َأن .وه ا قَالَهْل كُلُّ مب" :يسلا ِإباُهللا ي خُكبوي ل١٠َ." يف ونفْتَري النَّاس ُؤالءه نك

بينَما اُألمور الَّتي يفْهمونَها بِالْغَرِيزة كَالْحيوانَات غَيرِ الْعاقلَة، هي نَفْسها الَّتي تُسبب . ُأمورٍ ال يفْهمونَها
مالكَهي طَر١١ِ. هلَكُوا فس مَألنَّه مُل لَهيثَْل الْووا مدرتَماِل، وِل الْمَأج نم املْعـالِل بوا ِإلَى ضفَعانْدقَابِيَل، و يق

يهتَمون بَِأنْفُسهِم . َأفْعالُهم مخْجِلَةٌ. ِإنَّهم خَطَر علَيكُم في والِئمِ الْمحبة اَألخَوِيةَ الَّتي تَعملُونَها١٢. قُورح فَهلَكُوا
 جذُورِها، فَهِي ماتَتْ كََأشْجـارٍ في الْخَرِيف بِال ثَمرٍ، قُلعتْ من. هم كَسحـابٍ بِال مطَرٍ تَدفَعه الريح. فَقَطْ

كَنُجومٍ تَاِئهة، مصيرهـا َأعماقُ الظَّالمِ ِإلَى . كََأمواجٍ هاِئجة في الْبحرِ، يقْذفُون َأعمالَهم الْمخْجِلَة١٣َ. مرتَينِ
داَألب.  
سيْأتي ربَنَا مع ُألُوف مَؤلَّفَة من َأوِلياِئه ! اُنْظُروا: " منْذُ آدم، فَقَاَلوتَنَبَأ عنْهم ِإدرِيس، وهو من الْجِيِل السابِع١٤ِ

 ،يناِلحي ١٥الصالَّت ةيراِل الشِّـرملَى كُلِّ اَألعارِ، علَى كُلِّ اَألشْرع كُمحيالنَّاسِ، و يعمج باسحي ِلكَي
هُؤالء النَّاس داِئما يتَذَمرون ويشْتَكُون ١٦." ى كُلِّ كَلمة قَبِيحة قَالَها ضده اَألشْرار الْفُجارارتَكَبوها، وعلَ

بِالْم هِملَيع ودعي ذَِلك كَان ِإن النَّاس ونحدميو ،اءرِيببِك ونتَكَلَّميو هِماتوشَه ونعتْبيوةنْفَع. 



 

 المؤمنين واجبات

فَقَد قَالُوا لَكُم ِإنَّه في اَأليامِ اَألخيرة ١٨. َأما َأنْتُم يا َأحباِئي، فَتَذَكَّروا ما تَنَبَأ بِه رسُل سيدنَا عيسى الْمسيح١٧ِ
يسببون االنْقسامات، ويتْبعون غَراِئزهم الْحيوانيةَ، ولَيس فيهِم ١٩ يظْهر مستَهزُِئون يتْبعون شَهواتهِمِ الشِّريرةَ،

  .روح اِهللا
٢٠يالنَّق كُمانلَى ِإيمع كُمنُوا َأنْفُساِئي، فَاببا َأحي ا َأنْتُموسِ. َأموحِ الْقُدـلُّوا بِالر٢١. صكُمفَظُوا َأنْفُسحا ةبحي مف 
بعض النَّاسِ عنْدهم شُكُوك، فََأشْفقُوا ٢٢. وانْتَظروا رحمةَ سيدنَا عيسى الْمسيحِ ِليعطيكُم حياةَ الْخُلُود. اِهللا

هِملَيف٢٣ُ. عتَخْط النَّارِ بَِأن نم مذُوهتُنْق َأن ونتَاجحي اآلخَر ضعالْباونْهم موه . هِملَيقُوا عَأشْف ،اآلخَر ضعالْب ثُم
هِمقسف نتْ مسي تَنَجالَّت مهابيتَّى ثوا حهاكْرذَرِ وى الْحنْتَهبِم. 

 ختام

٢٤الْم رِهضحِإلَى م بِكُم يْأتيو ،قُوطالس نم فَظَكُمحي َأن رالْقَاد واُهللا هينانحفَربٍ ويبِال ع اُهللا ٢٥. جِيد وه
 ،اآلنانٍ، ومِل كُلِّ زقَب نم ،لْطَانالسةُ ورالْقُدةُ وظَمالْعالُل والْج لَانَا، لَهويحِ مسى الْميسع طَةاسذُنَا بِونْقم ،داَألح

ينآم ،دِإلَى اَألبو .  
  

 


