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אגרת יהודה
פרק 1

 1א בריוו פו יהודה עבד יהושע )קנעכט יהושע( או ברודער פו יעקב
]השליח[ צו די לייט ווער וואס זיינע בארופ או באליבט ביי
אלוהי דער פאטער או ווער זיינע באשיצט אי זכות פו
רבי המל המשיח יהושע.
 2רחמי ה' ,שלו ה' או אהבת ה' זאל זיי צו איי בשפע.
 3חברי ,אי האב זייער געוואלט איי שרייב וועג דער גאולה וואס
מיר טייל זי מיט ,אבער ס'איז געוואר נייטיק איי צו שרייב כדי איי
ווארנע צו שטרעב נא דער אמונה וואס איז מאל פאר אלעמאל
איברגעענטפערט געוואר או וואס איז מקובל על דער אנשי ה' )ג%ט'ס פאלק,
קדושי(.
 4ווארו געוויסע לייט ווער זיינע שוי פארשריב אלס לגנאי ]אי די כתבי
הקודש[ האב זי אריינגשטופט צווויש איי%%די לייט ה' %%כופרי ווער
זיינע דרייע איבר חסד ה' )ג%ט'ס סבלנות( אלס א היטר עובר צו זיי הפקרות
או לייקענע אי אונדזער איינציק רבי המל המשיח יהושע אדונינו.או
רבונינו.

 5מבאלט אז איר ווייס דאס שוי מיי תפקיד איז נאר איי צו דערמאנע ווי
דער אויבעשטער ווער האט מאל אויסגעלייזט א פאלק פו מצרי או
שפעטער אויסגהרגט די מענטשע ווער האב נישט געהאט אמונה )צוטרוי(.
 6או אוי די מלאכי ווער האב נישט געהיט זייער ערשטער פאסט אבער
האב אופגעלאזט זייער ארט אט זיי האט ער )ג%ט( געבונד בחוש אי קייטע
ביז דער טאג פו דער גרויסער משפט.
 7פונקט סדו או אמורה צוזאמע מיט די אלע שטעט ארו ווער האב זיי
נאכגעמאכט או געטא זנות או אנדערע עבירות זיינע א דוגמה )ביישפיל(
פאר איי וועגע דער פייער פו גהינו וואס ארווארט די ווער מוזע
געשטראפט ווערע .
 8דיזע לייט מיט זייער חלומות זיינע זי מטאמע ,לייקענע מלכות שמי או
מאכע חוזק פו ג%ט' מלאכי.
 9ווע מיכאל איינער פו די הויפט מלאכי האט געהאט א מחלוקת מיט דער
שט וועגע דער גו) )קערפער( פו משה רבינו ער האט נישט מער געזאגט ווי
"דער אויבעשטער זאל דיר אנשרייע !"
 10די לייט זיינע מבזה דאס וואס זיי פארשטייע נישט או דאס וואס זיי
פארשטייע בטבע או באטראכט אזוי ווי חיות  %%אט דור דיזע זאכע ווערע
זיי פארניכטעט.
 11א או וויי צו זיי ווייל זיי זיינע געגאנגע אי דער וועג פו קי או צוליב צו
געלט האב זי איבערגעגעב  ,צו דער טעות פו בלע .זיי זיינע פארניכטערט
געווור אי קרחס אויפשטאנד.
 12זיי זיינע אזוי ווי שמוציגער פלעקע ביי אייערע סעודות ]מרעי חברי[
זיי עס זי ,פאשענדיק זי א מורע ,ווי וואלקענעס א וואסער געטריב ביי

דער ווינדס או אזוי ווי בוימער א פרוכט אפילו אי הארבסט או דאריבער
צוויי מאל טויט ווייל זיי זיינע אפגעריס געווורע .
 13ווי ווילדע י כוואלעס צייגע זיי אויס זייערע מעשי שאנד ווי דער שא,
וואנדעל שטערנע פאר וועמע איז באשטעלט דע טיפצטע אייביקע
פינצטערניש.
 14מער זו חנו דער זיביטער דור פו אד הראשו האט נבואה געזאגט
וועגע די מענטשע  ,זאגענדיק" :קוק א דער אויבעשטער איז געקומע מיט
זיינע צע טויזענד קדושי )מלאכי(
 15כדי צו משפטע אלעמע ]דאס הייסט באשולדיק די דאזיגער כופרי[
צוליב זייערע אלע מעשי זיי האב געטהא א יראת שמי .או אוי צוליב
די אלע גראבע ווערטער זיי האב גערעדט געגע אי ]ג%ט[.
 16דיזע מענטשע זיינע בעלי טענות או באקלאגע או זיי גייע נא זייערע
יצר הרעות ,זייערע מיילער רעדע גרויס או זיי זיינע מחנ אנדערע כדי אזוי
איבערצושטייג .
17אבער איי ,חברי ,געדענק די ווערטער גערעדט שוי פו לאנג דור
די שליחי פו רבי מל המשיח יהושע אדונינו.
 18זיי האב איי געזאגט אז באחרית הימי )די לעצטע טעג( וועלע זיי
לצי ווער גייע נא זייערע אייגענער יצר הרעס.
 19זיי זיינע די לייט ווער מאכע מחלוקת .זיי זיינע קונטרולירט ביי זייערע
אייגענער רצו )ווילע ( ווייעל זיי זיינע נישט געפילט מיט דע רוח הקודש.
 20אבער איי ,חברי ,בויט זי אי אייער הייליקסטער אמונה או זייט
מתפלל מיט כוונה או דע רוח הקודש.

 21אזוי האלט זי אי ג%טס ליבשאפט ווייעל איר ווארטע ביז יהושע
אדונינו וועט געב איי זיי חסד וואס דאגרייכט ביז צו חיי נצח.
 22זאגט מוסר צו דער ווער קריגט זי או אוי) האט רחמנות.
 23אנדערע ראטאוועט ,כאפע זיי ארויס פו פייער .או צו אנדערע ווייזט
רחמנות אבער מיט יראת שמי או האט פיינדט זייערע קליידונג געפלעקט
מיט זייערע עבירות.
 24או יעצט צו דער ווער קע איי אלע אופהאלטע פו פאלע או קע איי
אוועקשטעלע פאר די שכינה.
 25צו ג%ט אליי מושיענו דור רבי המל המשיח יהושע אדונינו זאל זיי
תפארת ומלכות וגבורה ומלכות פאר אלע צייט יעצט או אייביג .אמ .

