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ِرَساِلْة يَُهوذَا
 بعد65في كل بالصة تحكى فيها على البشارة توجدوا معلّمين كذّابين كانوا سبب في الفساد في الكنيسة. الّرسالة هاذي تكتبت قرابة عام 

الميالد للمؤمنين في كل بالصة. في الّرسالة القصيرة هاذي، يهوذا يشّجع الّي يقراوها باش يجاهدوا على خاطر اإليمان الّ:ي تعطى للقدّيسين
بالكامل فرد مّرة.

تَِحيَّة

يْح. 1 1 ْحفَْظُهْم ْليَُسوْع الَمس: لّ:ي ْدَعاُهْم هللْا اآلْب ْوَحبُّْهْم و: يْح، ْو ُخو يَْعقُوْب، ل: ْم ْمتَاْع يَُسوْع الَمس: ْن يَُهوذَا، الَخاد: م:

ْمَحبَّة ل:يُكْم. 2 بَْرَشة َرْحَمة ْوَسالَْم و:

الُمعَلِّْميْن الغَشَّاِشيْن

يَماْن الّ:ي 3 ْر اإل: ْد ْعل:يُكْم ِإ:نُّْكْم تَْجاْهدُوا ْعلَى َخاط: ْمن:ي ْنأّك: يْت الّ:ي ي:ْلز: ْنْدنَا الُكْلنَا، َحّس: يَا ْحبَاب:ي، آنَا ُمْشتَاْق بَْرَشة بَاْش ن:ْكتْب:ْلُكْم ْعلَى الَخالَْص الّ:ي ع:

ة.  ْل فَْرْد َمرَّ يْن ب:الَكام: يس: لق:دّ: يْن ي:ْستْغَلُّوا ف:ي 4ت:ْعَطى ل: ْن ْقبَْل بَاْش ي:تْْحَكْم ْعل:يُهْم، نَاْس فَاْسد: ْلُهْم م: ْر ْوُهوَما تْقَدّْر: ة نَاْس دَْخلُوا َما ب:ينَاتُْكْم ف:ي الّس: َراُهْم ثَمَّ

يْح. يُرو يَُسوْع الَمس: ْنْدنَاْش غ: يْدنَا ْوَرْبنَا الّ:ي َما ع: ْة هللْا بَاْش يَْعْملُوا الَحاَجاْت الَخاْيبَة الُكْلَها ْويُْنْكُروا س: ن:ْعم:

ْنُهْم، 5 نُوْش م: ْن َأَْرْض َمْصْر، ْهل:ْك الّ:ي َما اّمْ ْب بَْعْد َما َمنَّْع َشْعْب ِإ:ْسَراِئ:يْل م: لّ:ي ِإ:ْنتُوَما تَْعْرفُوا الشَّْيء َهاذَا ب:الْقدَا ِإ:نُّو الرَّ ْرُكْم، َرْغم: ْب ْنذَّك: ا ْنح: تَوَّ

ي الُحْكْم 6 ْل ف:ي قَْلْب الْظالَْم َحتَّى ل:يْن ْيج: الْبالََصة الّ:ي يُْسْكنُوا ف:يَها، ْربَْطُهْم ل:َألَبَْد ب:ْسالَس: تُْهْم العَاْليَة ْوَخْرُجوا م: الْمالَْيَكة الّ:ي َما َحاْفُظوْش ْعلَى ْبالَص: و:

يْم  ي ْمتَاْع الْزنَى الّ:ي َما 7ْمتَاْع اليُوْم الْعظ: الْشَهاو: ْبْط ْوَكثُّْروا م: يْفُهْم ب:الضَّ يْن ب:يُهْم الّ:ي َكانُوا يَْزنَاْوا ك: الُمدُْن الّ:ي دَاْير: يْف َسدُوْم ْوَعُموَرة و: ْبْط ك: ب:الضَّ

تْعَاْقبُوا ب:النَّاْر الّ:ي َشاْعلَة ل:َألَبَْد. ثَاْل ك: يْش َمْعقُولَة، َكانُوا م: ه:

يدَة،  8 ينُوا الَمْخلُوقَاْت الَمج: ْيه: ُسوا ف:ي ْبدُونَاتُْهْم ب:اَألَْحالَْم ْمتَاْعُهْم ْوَما يَْعْملُوْش ق:يَمة ل:لسُّْلَطة و: يْف َهكَّا النَّاْس َهاذُوَما الّ:ي ْينَّجْ يَكاِئ:يْل 9  ْوك: ْوَحتَّى م:

ْلْش ْيعَاْيُرو ْويُْحُكْم ْعل:يْه آَما قَالُّو: »َربّ:ي ْيَحاْسب:ْك!«  ْك ْمَع ْبل:يْس ْعلَى الُجثَّة ْمتَاْع ُموَسى َما َحاو: تْعَار: ينُوا ف:ي 10َرِئ:يْس الْمالَْيَكة ك: النَّاْس َهاذُوَما ْيه:

ْرْش.  يْف الَحيََوانَاْت الّ:ي َما تْفَّك: دُوا ْرَواْحُهْم ب:يَها ك: تُْهْم َراُهْم ْيفَّسْ يْو ف:ي 11َحاَجاْت َما يَْعْرفُوَهاْش، آَما الَحاَجاْت الّ:ي ي:ْفْهُموَها ب:ْطب:يع: يْلُهْم! َراُهْم ي:ْمش: يَا و:

يْف َما ت:ْهل:ْك قُوَرْح.  ْلُكوا ب:الَمْعْصيَة ك: تْه: يْن ف:ي الْفلُوْس و: يْف بَْلعَاْم َطاْمع: يْق قَاي:يْن وَسْلُموا ْرَواْحُهْم ل:لْضالَْل ك: ُهوَما ْبقُْع ْمتَاْع ْوَسْخ ف:ي اَألَْعيَاْد 12ْطر:

يب:ْش يْف َما ْيج: ْر الْخر: يْح. َشَجْر ف:ي آخ: ْيْشيُّْخوا ف:ي ْرَواْحُهْم، ْسُحْب َما ف:يَهاْش ْمَطْر َهاْزَها الّر: يْر َما ْيَخافُوا، و: ْن غ: ْمتَاْع الْمَحبَّة، ي:تَْمتّْعُوا ْمَع ْبعَْضُهْم م:

تْقَلَّْع ْبْعُروقُو.  ت:يْن و: ْش العَاْر ْمتَاْعُهْم. ْنُجوْم َضاْيعَة بَاْش تَْبقَى ف:ي قَْلْب الْظالَْم ل:َألَبَْد. 13الغَلَّة، َماْت َمّرْ ُموْج َهاي:ْج ْمتَاْع الْبَحْر، َعاْمل:يْن ْكَشاك:

يْن ْمتَاُعو  14   يس: الْمالَْيَكة الق:دّ: ْب َجا ْمَع اآلالَْف م: يْل السَّاب:ْع بَْعْد آدَْم ْوقَاْل: »ُشوفُوا! َهاْو الرَّ الج: ْعلَى النَّاْس َهاذُوَما َزادَا تْنَبَّأ َأَْخنُوْخ م: و:
بَاْش يُْحُكْم 15

يْن قَالُوَها ْعل:يْه.«  ْذْنب:يْن الفَاْسد: الَحاَجاْت الَخاْيبَة الّ:ي الم: ي للفُسَّاْد الْعَماي:ْل الفَاْسدَة الّ:ي َعْملُوَها الُكْلَها و: ْيَوّر: ْيلُوُموا ف:ي 16ْعلَى النَّاْس و: َراُهْم ي:تَْشكَّاْو و:

يْو ْمَصال:ْحُهْم. يْو ف:ي َحاَجاْت ْكب:يَرة بَاْش ي:ْعْجبُوا النَّاْس ْويَْقض: ي ْمتَاْعُهْم ْويَْحك: ْيتَبّْعُوا ف:ي الْشَهاو: النَّاْس و:
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ْنَصايِْح

يْح،  17 ُسْل ْمتَاْع َربّْنَا يَُسوْع الَمس: ْبقُوا ْوَخبُّْروا ب:يْه الرُّ ُروا، يَا ْحبَاب:ي، الشَّْيء الّ:ي س: ْمُكْم ت:تْذَّكْ ْر الْزَماْن بَاْش ْيُكونُوا 18آَما ي:ْلز: َراُهْم قَالُوْلُكْم: »ف:ي آخ:

يُهْم الفَاْسدَة.«  ْيتَبّْعُوا ف:ي ْشَهاو: ة نَاْس ي:تَْمْسْخُروا بَْرَشة و: وْح. 19ثَمَّ ْنْدُهْمْش الرُّ ي الْبدَْن ْوَما ع: يْو ْوَراء ْشَهاو: قُوا َما ب:يْن النَّاْس، ي:ْجر: ُهوَما الّ:ي ْيفَّرْ

وْح القُدُْس  20 ْنْدُكْم، ْوِإ:ْنتُوَما تَْصلّ:يْو ب:الرُّ ْس ِإ:يَماْن ع: يَما ف:ي الْمَحبَّة ْمتَاْع هللْا ْوِإ:ْنتُوَما ت:ْستَنَّاْو ف:ي 21آَما ِإ:ْنتُوَما يَا ْحبَاب:ي، ِإ:ْبن:يْو ْرَواْحُكْم ْعلَى َأَْقد: اْبقَاْو د:

يَّة.  يُكْم َحيَاةْ َأَبَد: يْح الّ:ي تَْعط: ْة َربّْنَا يَُسوْع الَمس: ْنْدُهْم َشْك  22َرْحم: النَّاْر ْوِإ:ْنتُوَما َخاْيف:يْن، آَما َأَْكْرُهوا 23اْرْحُموا الّ:ي ع: تَْخْطفُوُهْم م: يْن، ك: ْوَخلُّْصوا نَاْس َأُْخر:

ُسوَها ب:ْبدُونَاتُْهْم. َحتَّى اللّ:ْبَسة الّ:ي نَّجْ

ْصالَْة ْوَحْمْد

ْر ْمتَاْع الَمْجْد ْمتَاُعو ْوِإ:ْنتُوَما فَْرَحان:يْن،  24 اْنتُوَما َما ْعل:يُكْمْش لُوْم ل:لَمْحض: يْبُكْم و: ْيج: الْطيَاْح، و: ْر بَاْش يَْحف:ْظُكْم م: الْسيَادَة 25هلْل القَاد: القُْدَرة و: الَمْجْد و:

يْن. ا ْول:َألَبَْد. آم: ْل الْزَماْن ْوتَوَّ ْن َأَّو: يْح، م: يْق َربّْنَا يَُسوْع الَمس: ْد الّ:ي ُهَو ُمَخلّ:ْصنَا ْعلَى ْطر: السُّْلَطة هلْل الَواح: و:


