YAHUDANIN
MEKTUBU
İSA Mesihin kulu ve Yakubun kardeşi Yahuda, Baba Allahta sevilmiş ve İsa Mesihte
hıfzedilmiş olan davetlilere: 2 Size merhamet ve selâmet ve muhabbet çoğaltılsın.
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Ey sevgililer, müşterek kurtuluşumuz hakkında size yazmağa son derece gayret
ederken, mukaddeslere bir kere teslim edilmiş olan iman için cehdedin diye, rica ederek
size yazmağa mecbur oldum. 4 Çünkü Allahımızın inayetini fücura değişen, ve tek
Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesihi inkâr eden fasıklar, bu mahkûmiyet için kadim
zamandan haklarında önceden yazılmış olan bazı adamlar içeri sokuldular.
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İmdi bir kere her şeyi bildiğiniz halde, size hatırlatmak istiyorum ki Rab kavmı Mısır
diyarından kurtarmışken, iman etmiyenleri sonra helâk etti. 6 Ve kendilerinin reisliğini
hıfzetmemis, fakat kendi meskenlerini terketmiş olan melekleri büyük günün hükmü için
ebedî bağlarla karanlık altında sakladı. 7 Nitekim onlarla ayni surette zina etmiş ve başka
beden ardına düşmüş olan Sodom ve Gomorra ve onların etrafındaki şehirleri ebedî ateş
cezasını çekmekte olarak örnek gösterirler. 8 Fakat bunlar da ayni surette hulya ederek
bedeni murdar ediyorlar, ve hâkimiyeti hiçe sayıyorlar, ve izzetlere sövüyorlar. 9 Fakat
baş melek Mikael İblise muhalefet ederek, Musanın cesedi hakkında mücadele ederken,
ona karşı söverek bir hüküm getirmeğe cesaret etmedi; fakat: Rab seni azarlasın, dedi.
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Fakat bunlar bilmedikleri şeylere sövüyorlar; ve anlayışsız hayvanlar gibi tabiatle
anladıkları şeylerde helâk olurlar. 11 Vay onlara! çünkü Kainin yoluna gittiler, ve ücret için
Balamın sapıklığına atıldılar, ve Korahın karşı koymasında helâk oldular. 12 Bunlar sizin
muhabbet ziyafetlerinizde sizinle yiyip içtikleri zaman, lekelerdir, korkusuzca kendilerini
besliyen çobanlardır; rüzgâr tarafından sürüklenen yağmursuz bulutlar; iki kere ölmüş,
kökten sökülmüş, sonbaharın meyvasız ağaçları; 13 kendi ayıplarını saçan denizin vahşi
dalgaları; serseri yıldızlardır, onlar için ebediyen koyu karanlık hıfzolunmuştur. 14 Ve
Âdemden sonra yedinci olan Hanok bunlara da peygamberlik ederek dedi: 15 Bütün
insanlara karşı hükmü icra için, ve fısk ile yaptıkları bütün fısk işleri hakkında, ve
kendisine karşı fasık günahkârların söyledikleri bütün sert şeyler hakkında, bütün
fasıkları ilzam için, işte, Rab onbinlerce mukaddeslerile geldi. 16 Bunlar söylenen, şikâyet
eden, şehvetlerine göre yürüyenlerdir, ve onların ağzı büyük şişkin sözler söyler; kazanç
için şahsa itibar edenlerdir.
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Fakat siz, ey sevgililer, Rabbimiz İsa Mesihin resulleri tarafından önceden söylenen
sözleri hatırlayın, ki size: 18 Son vakitte eğlenenler, kendi fısk ve şehvetlerine göre
yürüyenler olacaklardır, diyorlardı. 19 Bunlar ayrılık yapanlar, nefsanîler, kendilerinde
Ruh olmıyanlardır. 20 Fakat siz, ey sevgililer, kendinizi en mukaddes olan imanınız
üzerine bina ederek, Ruhülkudüste dua ederek, 21 ebedî hayat için Rabbimiz İsa Mesihin
merhametini bekliyerek kendinizi Allahın sevgisinde tutun. 22 Ve tereddüt içinde olan
bazılarına merhamet edin, 23 bazılarını ateşten çekerek kurtarın; ve beden tarafından
lekelenen esvaptan da ikrah ederek, bazılarına korku ile merhamet edin.
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İmdi sizi sürçmekten korumağa, ve kendi izzetinin huzurunda büyük sevinçle lekesiz
durdurmağa kadir olan Kurtarıcımız tek Allaha, 25 Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile her
vakitten evel, ve şimdi, ve bütün vakitlere kadar izzet, haşmet, hâkimiyet ve kudret
olsun. Amin.

