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إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 . بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيلاإلنترنت إال شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب كانت
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 يهوذا دراسة يف رسالة

 هـاحفظوا أنفسكم في محبة الل

 احملتويات

   يهوذا متهيد لرسالة

   االفتتاحية

   املسيحية التحية

   اإلميان اجلهاد يف سبيل

   الرسالة الدافع إىل كتابة

   الضالني جمازاة

   الكذبة املعلمون

   الكذبة ضالل

   للمؤمنني عظة

   النفوس بناء

   الرسالة خامتة

    املسابقة
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 تمهيد لرسالة يهوذا

 واليت تتكون من أصـحاح واحـد      رسالة يهوذا من الرسائل القصرية يف العهد اجلديد،       
ورسـالة  . شأا يف ذلك شأن الرسائل إىل فيلمون، ورساليت يوحنا الثانية والثالثة          . فقط

يهوذا من الرسائل اليت عاجلت خطر اهلرطقات وتفشي روح البـدع داخـل كنيـسة              
فهي تنذر املـؤمنني مـن خطـر        . املسيح، كرسالة بطرس الثانية ورسائل يوحنا الثالثة      

  . قات واملهرطقني كي يكونوا على حذر من مسهم املميتاهلرط

ومع أن الرسالة قصرية للغاية إال أا غنية باألفكار والتعليم، لذا فهي جديرة بالـدرس               
. والتأمل، خاصة وأا تعاجل موضوعاً خطرياً، كان وال يزال يهـدد كيـان الكنيـسة              

اط وإفساد روح الكنيـسة     واملعلمون الكذبة يف كل عصر ومصر يستللون طمعاً بإحب        
  . الطاهرة واليت لن تقوى عليها أبواب اجلحيم

  : آاتب الرسالة

عند استالم أية رسالة نبدأ أوالً بالبحث عن كاتبها، مث من أين كُتبت ومىت، وأخرياً عن                
  . مضمون الرسالة وحمتواها

هذا كل  . « وأَخو يعقُوب  يهوذَا، عبد يسوع الْمِسيحِ،   »: تبدأ رسالة يهوذا هذه بالعبارة    
فمن يكون يهوذا هذا؟ وهل امسه هـذا        . ما يقدمه كاتب الرسالة للتعريف عن شخصه      
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إال أنه يعرف شخـصه     . مستعار؟ وإن كان كذلك فالشخص إذا جمهول وغري معروف        
  . أكثر بكونه أخا يعقوب

اجلديد جنـد   ففي العهد   . نعرف أن اسم يهوذا اسم شائع ودارج يف األوساط اليهودية         
  : مخسة أشخاص حيملون هذا االسم

نزل شاول يف بيته يف بداية اهتدائه، حيـث         ) ٩:١١أعمال الرسل   : (يهوذا الدمشقي  
  . كان شاول يصلي هناك

محل هذا مع سيال قـرار جممـع        ) ٣٢ و ٢٧ و ١٥:٢٢أعمال الرسل   : (يهوذا برسابا  
  . أورشليم عندما فتحت الكنيسة أبواا لألمم

وهذا غين عن التعريف، فخيانته ليسوع جعلته مضرب مثـل يف           : السخريوطييهوذا ا  
  . اخليانة

فيبقى اال  . وليس بني هؤالء األشخاص الثالثة من يعترب جديراً بانتساب الرسالة إليه          
  : إذاً مفتوحاً أمامنا يف البحث يف الشخصني الباقيني ومها

ميزه الرسول يوحنـا بيهـوذا لـيس        وقد  : يهوذا، واحد من بني االثين عشر تلميذاً       
أعمـال  (ويف  ) ٦:١٦إجنيل لوقا   (، كما جنده أيضاً يف      )١٤:٢٢يوحنا  (االسخريوطي  

إال أن كلمة   . يعرف بيهوذا أخي يعقوب حسب ترمجة فاندايك العربية       ) ١:١٣الرسل  
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يهوذا يعقوب أو يهوذا بـن يعقـوب أو         : أخ حسب األصل اليوناين تأيت ذا الشكل      
وهذا يعين أن يهوذا الذي جاء ذكره يف قائمة الرسل االثين عشر            . لذي ليعقوب يهوذا ا 

هو ابن يعقوب وليس أخاه، وذا ال يوجد شخص امسه يهوذا وله أخ امسه يعقوب غري                
أما ترتوليانوس وأروجيانس فقد اعتربا أن مؤلف هذا السفر هـو           . صاحب هذه الرسالة  

  . يهوذا أحد االثين عشر تلميذاً

ابن النجارِ؟ أَلَيست أُمه تدعى     ) يسوع(أَلَيس هذَا   »‚) ١٣:٥٥مىت  : (ذا أخو الرب  يهو 
وأغلب الظن أن هذا األخـري هـو        « مريم، وإِخوته يعقُوب ويوسي وسمعانَ ويهوذَا؟     

  لكن ملاذا مل يذكر بأنه أخو يسوع؟ . صاحب الرسالة

انه بدعوة املسيح اخترب الفرق الشاسع بينه وبني يسوع، وعـرف            بعد اهتدائه وإمي   -أ  
حقاً من هو يسوع، خاصة وأنه منذ البداية مل يقبل دعوة املسيح له ورفض اإلميان بـه،                 

  ). ٧:٥يوحنا (« إِخوته أَيضاً لَم يكُونوا يؤمنونَ بِه»: إذ نقرأ

ان له مركز مرمـوق يف كنيـسة         عدم وجود يسوع باجلسد، وبالتايل فيعقوب ك       -ب  
مث رمبا كونه أصغر من يعقوب اكتفى باإلشـارة         . وكان هذا كافياً بالتعريف به    . املسيح

  . إىل انتسابه ليعقوب
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ففضل أن يكون عبداً .  بدافع التواضع مل يشأ أن يشري إىل نفسه ذا اللقب العظيم        -ج  
سالة هو يهوذا أخو يسوع يف      إذاً كاتب الر  . وخادماً ليسوع، وهذا أعظم شرف اعتربه     

  . وهذا هو الرأي السائد عند علماء الكتاب املقدس. اجلسد

  : زمن آتابة الرسالة

وهذا الرأي مبين على ما جـاء يف        . يعتقد البعض أن رسالة يهوذا كتبت يف زمن متأخر        
لْأَقْوالَ الَّتي قَالَها سـابِقاً     وأَما أَنتم أَيها الْأَحباُء فَاذْكُروا ا     »:  من هذه الرسالة   ٧العدد ذ 

. وهنا يشري على أن الرسالة كتبت يف زمن رقد فيه الرسل          . «رسلُ ربنا يسوع الْمِسيحِ   
إال أننا جند يف األصحاح الثاين من رسالة بطرس الثانية ارتباطاً وثيقاً بينهما ممـا يؤكـد                 

ويؤكـد بـاحثو    .  رفيقه ونقل عنها   على أن واحداً من االثنني كانت يف حوزته رسالة        
الكتاب املقدس بأنّ رسالة يهوذا كانت يف حوزة بطرس الرسـول، وإذا كـان هـذا                

أما إذا كـان    .  م ٦٧ و ٦٥االعتقاد صحيحاً فمن املرجح أن تكون قد كتبت بني سنة           
مع أن علماء الكتـاب املقـدس يرفـضون هـذا           (يهوذا هو ا لذي أخذ عن بطرس        

مع العلم، أنّ مجيع هذه األمور هي جمـرد         . ة كتبت يف وقت متأخر    فالرسال) االستنتاج
  . استنتاجات غري مؤكدة

كما أن االعتقاد السائد بني أوساط باحثي الكتاب املقدس هو أن الرسـالة كتبـت يف                
املكان ذاته الذي كتبت فيه رسالة بطرس الثانية، أي من رومية إىل املـؤمنني يف آسـيا                 
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عترب من الرسائل العامة، مبعىن أا موجهة إىل كـل الكنـائس            هذه الرسالة ت  . الصغرى
  . وليس إىل كنيسة واحدة

  : أسباب آتابة الرسالة

يتضح لنا سبب كتابة الرسالة من خالل الرسالة ذاا، وذلك بسبب اخلطر الذي كان              
يهدد كنيسة ا ملسيح بتسرب التعليم املنحرف عن جادة اإلجنيل، واحنطـاط الـسلوك              

واحلقيقة أننا ال نـستطيع أن نـسميهم        . ي بسبب دخول ذئاب يف شكل محالن      املسيح
.  حلمل هذا اللقب اجلليل     مسيحيني ألنه مل يكن فيهم أية مسة مسيحية جتعلهم مستحقني         

أُناس قَد كُتبوا منذُ الْقَدميِ لهذه الدينونـة، فُجـار،          »: فهم مثلما وصفهم يهوذا بقوله    
« اللّه وربنا يسوع الْمـِسيح    : لُونَ نِعمةَ إِهلنا إِلَى الدعارة، وينكرونَ السيد الْوحيد       يحّوِ

  ). ٤عدد (

ال جند يف الرسالة رداً على هؤالء املنحرفني وال على املضلني الزنادقة، بل جنده يكتـب                
لوا خلسة لينفثوا مسـومهم بـني       بأسلوب رادع الذع، وبلهجة تدين أولئك الذين تسل       

  . قطيع املسيح، فيحذر الذين اخندعوا بزيف املزيفني وأكاذيب الكذابني

إنّ أكرب خطر واجهته الكنيسة هو خطر التعاليم الفاسدة اليت كانت تتسرب من خالل              
وال بد يل هنا من اإلشارة إىل أنّ        . بعض املعلمني الكذبة، وبسبب اخنداع بعض البسطاء      

  : حية واجهت منذ ظهورها خطرين ومهااملسي
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  : خطر الديانة اليهودية   

أو بكلمة أدق، تعود جذور املسيحية إىل ما جاء يف          . ظهرت املسيحية يف وسط يهودي    
كما ال ننسى أن تالميذ املسيح كانوا من اليهود، واملـسيح ذاتـه             . أسفار العهد القدمي  
 مبحاولة حمق هذا الربعم الذي خرج مـن         فال غرابة إذا قام اليهود    . كان يهودي املنشأ  

  : وقد جتلّى هذا اخلطر يف مظهرين. وسطهم

  . حماربة رجال الدين اليهودي لكل من له صلة باملسيحية واملسيحيني: أوهلما

دخول بعض اليهود إىل املسيحية، وحماولتهم إدخال بعض التعـاليم اليهوديـة            : ثانيهما
فتمـسكوا  . ة يستوجب أوالً العبور على اليهودية     واعتربوا أن الدخول للمسيحي   . إليها

ببعض الطقوس اليهودية كأمور مسلم ا ال رجعة عنها، كحفظ الـسبت واخلتـان،              
  . واالمتناع عن بعض األطعمة احملرمة يف التوراة

  : خطر الفلسفة اليونانية   

روماين، حيث  بسبب انتشار الدعوة املسيحية يف مناطق متعددة، خاصة العامل اليوناين وال          
فاصطدمت املسيحية باملـذاهب الفلـسفية      . كانت الفلسفة اليونانية قد بلغت أوجها     

األفالطونية والرواقية واألرسطوطالية واألبيقورية، وهذه األخرية      : الكربى آنذاك وهي  
  . هي املشار إليها يف رسالة يهوذا
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اخلوف من اهللا   : املتعددةانطلقت الفلسفة األبيقورية من أساس حترير اإلنسان من خماوفه          
. ومن العقاب على أعماله، واخلوف من املوت لسبب ما قيل له عن احلياة بعد املـوت               

وضيعت هذه املخاوف عليه سعادته، وكان عليه أن يعمل إلزالتها ألا أكرب عائق يعوق              
فكل شيء مكون من ذرات،     . كما أم كانوا ال يرون يف الوجود سوى املادة        . سعادته

وعليه أال خياف املوت وأن ال      . لنفس ذاا ليست إال جمموعة ذرات تتفرق عند املوت        وا
لذا فعليه أن يبحث كيف يعـيش       . يفكر يف اآلخرة، ألن اإلنسان يضمحل بعد املوت       

سعيداً يف أيامه اليت يعيشها هنا واآلن، فشددوا على اللذة، وجعلوها وحـدها غايـة               
عنواناً لإلحلـاد   « أبيقوري»ا الطلب حىت صار لفظ      اإلنسانه، فانطلقوا يسرفون يف هذ    

فتسرب أصحاب هذا الفكـر يف بعـض        . واالستهتار والفسق والدعارة بكل أشكاهلا    
  . األوساط املسيحية، مما دفع يهوذا بالكتابة ليحذرهم من أهل البدع والضالل

  : أسئلة

  من هو يهوذا كاتب هذه الرسالة؟ 

  ما هو الدافع لكتابة الرسالة؟ 

  من هم األبيقوريون؟ 

  االفتتاحية  
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يهوذَا، عبد يسوع الْمِسيحِ، وأَخو يعقُوب، إِلَى الْمدعّوِين الْمقَدسني في اللّه الْآبِ،            ‚١
  . لتكْثُر لَكُم الرحمةُ والسلَام والْمحبةُ‚٢والْمحفُوظني ليسوع الْمِسيحَِ 

ودور العبد هـو  . يهوذا رسالته بالتعريف عن نفسه ليس كأخ ليسوع وإمنا كعبد      يفتتح  
فهو عبد مبعىن خـادم لـه، وخدمتـه    . فيشري ذا إىل سيادة يسوع عليه    . خدمة سيده 

فيهوذا أظهر ذا تواضعه ومساواته     . ليسوع تتجلى يف محله رسالة املسيح والكرازة ا       
رف نسبه إىل يسوع من الناحيـة اإلنـسانية         كأي مؤمن خادم للمسيح، فلم يستغل ش      

اجلسدية، ومل جيسر أن يتقدم إىل مجاعة املسيح حامالً لقباً يتسلط به عليهم، بل كخادم               
وعبد للمسيح خاطب أولئك املدعوين واملقدسني يف املسيح واكتفى باإلشارة إىل نفسه            

كانة اليت كان حيظى    كما ال ننسى امل   . فقط بأنه أخو يعقوب للداللة على قرابته بيسوع       
ا يعقوب يف كنيسة املسيح ودوره املرموق يف قيادة الكنيسة يف أورشليم، وهذا كـان              

كما أن هذه الطريقة من التعريف معروفة وشائعة يف الشرق،          . يكفي للتعريف عن يهوذا   
  . حيث يتخذ اسم األخ املعروف واملرموق للتعريف باإلخوة اآلخرين

. لتعريف بنفسه إىل وصف رائع ودقيق ملن وجهت إليهم رسـالته          مث يتحول يهوذا من ا    
وهي كلمة حتمل معاين عدة يف اللغة اليونانية،        . «املدعوين»فأول لقب يطلقه عليهم هو      

  : منها
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معىن دعوة للقيام بالواجب، وهذا ما دعيت إليه مجاعة املسيح حلمل املـسؤولية الـيت               
: جنيل حسب وصية املسيح ألتباعـه القائلـة       وكلت إليها من املسيح وهي الكرازة باإل      

  ). ١٦:١٥مرفس (« اذْهبوا إِلَى الْعالَمِ أَجمع واكْرِزوا بِالْإِنجِيلِ للْخليقَة كُلِّها»

وذا فكل مؤمن مدعو للحياة األبدية مركز السعادة        . وتعين أيضاً دعوة حلفل أو لوليمة     
 أتقياؤه بالفرح الدائم، ويا له من حفل ويا هلا مـن            حيث حمضر اهللا، هناك ينعم    . األزلية

  . وليمة أن حيظى اإلنسان باحلضور يف مسكن اهللا

فكل إنسان سيقف أمـام     . كما تعين أيضاً دعوة للمثول أمام القضاء من أجل الدينونة         
العدالة اإلهلية ليقدم حساباً عما فعله وعن قبوله أو رفضه لدعوة اهللا لـه يف اخلـالص                 

  . عده جلميع بين البشر دون استثناءالذي أ

فهو مدعو خلدمة سيده وفاديه،     . وهلذا فاملؤمن املسيحي مدعو لكل هذه األنواع الثالثة       
مدعو للوليمة اإلهلية اليت أعدها يف احملبوب يسوع محل اهللا، وهو مدعو ليقدم حـساباً               

بثمر لسيده، وهـي    عن الوزنات املقدمة له، وعن احلقل الذي سلم له خلدمته واإلتيان            
باحلقيقة دعوة لنوال اإلكليل املعد خلائفيه والعاملني مرضاته وتكرمي املؤمنني األتقيـاء،            

  . ودينونة للعصاة املستكربين على اهللا

فاملؤمن باملـسيح شـخص     . «املقدسني»مث اللقب الثاين ا لذي يطلقه على املؤمنني هو          
  . ارة والعفةمقدس، والقداسة يف معناها األصلي تفوق الطه
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واملؤمن باملسيح أصبح ذا املعىن من خاصـة        . مقدس تعين خمصص، مفرز لعمل خاص      
وامللكية هنا ال تعين التسلط والتعسف من قبـل املالـك علـى             . اهللا وحده، ملكاً له   

  . واإلنسان يصبح عبداً لربه مبحض إرادته وطوعاً منه. اململوك، بل ملكية احملبة

وكان العبد يرجتف من شدة اخلوف واهللع من أن         . ده يف السوق  وقف مرة سيد يبيع عب    
فتقدم أحد األثرياء ودفع مثـن  . يشتريه سيد آخر يبطش به كما كان يفعل سيده األول   

وهنا ازداد رعب العبد من هذا الثري معتقداً أن الشر الذي يعرفه أفضل من شر               . العبد
ويف هذه األثنـاء    . لتحرير العبيد ولكن الرجل الثري كان من الذين يسعون        . ال يعرف 

لقد دفعـت مثنـاً حلريتـك ال        »: نظر السيد الثري إىل العبد املسكني املرتعب وقال له        
لكن العبد مل يصدق مـا      . «الستعبادك، فأنت من اآلن حر طليق، فاذهب حيث تشاء        

مسعته أذناه واتسعت عيناه من العجب ومل يستطع أن يكتم انفعاله من شـدة الفـرح،                
عثم لسانه ومل يعرف إن كان ما مسعه حلماً أم يقظة، وقال للسيد بكلمات متقطعـة                فتل

هل تسمح يل يا سيد بأن أكون عبداً لك؟ فها أنـا مبحـض              »: والدمع يسيل من مآقيه   
  . «فهل تقبل ذلك؟. إراديت أريد أن أخدمك

لأَنه »دته، وهكذا هو احلال مع املؤمن، فهو عبد دفع مثن حريته، فأصبح عبداً مبحض إرا           
هكَذَا أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه الْوحيد، لكَي لَا يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُونُ                 

  ). ٣:١٦يوحنا (« لَه الْحياةُ الْأَبديةُ
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ـ              سلوك يف  مقدس تعين أيضاً خمتلفاً عن غريه، وذلك بالطهارة وصفاء الروح، وعدم ال
لَا تشاكلُوا هذَا الدهر، بلْ تغيـروا عـن         »: والدعوة من اهللا للمؤمن هي    . جناسة العامل 

« شكْلكُم بِتجديد أَذْهانِكُم، لتختبِروا ما هي إِرادةُ اللّه الصالحةُ الْمرضـيةُ الْكَاملَـةُ            
  ). ١٢:٢رومية (

وأَما أَنتم فَجِنس مختار،    »: تلف عن غريه، مبعىن أنه مميز مبريات خاصة       وذا فاملؤمن خم  
      ـنم ـاكُمعي دلِ الَّذائوا بِفَضبِرخت كَياٍء، لناقْت بعةٌ، شسقَدةٌ مأُم ،يلُوكم وتنكَهو

« م تكُونوا شعباً، وأَما الْآنَ فَأَنتم شـعب اللّـه         الظُّلْمة إِلَى نورِه الْعجِيبَِ الَّذين قَبالً لَ      
  ). ١٠ و٢:٩بطرس ١(

واملؤمن مقدس ليكون هيكل اهللا ومسكنه، ومفروز لعمل مميز وهو خدمة ربه وسـيده              
  . الذي اشتراه بثمن مثني ال للعبودية بل للحرية

 بل حمفوظ أيضاً ليـسوع      ومل يتوقف يهوذا عند هذا احلد من أنّ املؤمن مدعو ومقدس،          
فهـو منـذ    . وهذا هو سر دعوة املؤمن وقداسته، أنه حمفوظ يف املسيح يسوع          . املسيح

ويا له من قائد    . الوهلة األوىل اليت سلّم فيها دفة حياته للمسيح أصبح املسيح هو القائد           
وهذا يشبه إىل حد بعيد ما كان حيدث مع إحدى البواخر القدمية، اليت كانـت               . ماهر

وذات مـرة دخلـت     . كلما تدخل امليناء تصطدم بشيء أو بآخر حمدثة خسائر فادحة         
: امليناء بكل دقة ويسر، فصاح أحد البحارة الواقفني على الرصيف مبتـهجاً ومتـهلالً             

لقد جاءهـا قبطـان     »: فرد عليه آخر قائالً   « ماذا حدث لك أيتها الباخرة العجوز؟     »
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وهذا عينه سر املؤمن يف كونه حمفوظاً ألن دفـة          . نعم هذا هو سر دخوهلا آمنة     . «جديد
فهو يف وحـدة مـع      . حياته استلمها قائد ماهر هو الروح القدس الساكن يف املؤمنني         

كيف ال وهو الذي صلّى إىل أبيه الـسماوي         . املسيح الذي حيفظ املؤمنني ويشفع فيهم     
 الَّذين أَعطَيتنِي، ليكُونوا واحداً كَمـا       أَيها الْآب الْقُدوس، احفَظْهم في اسمكَ     »: قائالً
نحوكمـا  . إنه يف أمان  . فاملسيحي املؤمن هو يف وحدة مع سيده      ). ١٧:١١يوحنا  (« ن

يعتين الراعي الصاحل خبرافه وحيفظها من الشر واألذى هكذا يعـتين يـسوع برعيتـه               
ها الْآب أُرِيد أَنَّ هؤلَاِء الَّـذين       أَي»: وحيفظها من الشرير لتكون معه يف األجماد السماوية       

يوحنـا  (« أَعطَيتنِي يكُونونَ معي حيثُ أَكُونُ أَنا، لينظُروا مجـدي الَّـذي أَعطَيتنِـي            
فاملؤمن حمفوظ للحياة األبدية وألجماد يسوع وليكون دوماً وأبداً يف حمـضر            ). ١٧:٢٤

  . اهللا ومسكنه

  : صالة

ماوي، أشكرك ألنك تقودين إىل األمان والسالم وحتفظين من اخلطر واهلـالك،            أيب الس 
  . آمني. ألنك تريدين أن أكون حيث تكون أنت، ألن معك وحدك السالم واالطمئنان

  : سؤال

   اليت حتملها كلمة دعوة؟   ما هي املعاين 

  التحية المسيحية    
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٢‚و لَامالسةُ ومحالر لَكُم كْثُرتةُلبحالْم .  

. كان بولس يشدد باستمرار على النعمة، أما يهوذا فقد ركز يف رسالته علـى الرمحـة               
والرمحة والسالم واحملبة هم أكثر من جمرد حتية عابرة، إم دعاء لقراء الرسالة نابع من               

  . قلب صاف صادق ينبض باحملبة

صادرة مـن شـخص     ال ميكن أن تصدر الرمحة من شخص ضعيف، إذ ال بد أن تكون              
فاهللا هـو   . ، يعين القوة واجلربوت   «إيل»واسم اهللا يف اللغات السامية، كالعربانية       . قوي

فرمحته هي  . القوي اجلبار الذي يقدر أن يرحم، واملؤمن املسيحي يعيش من رمحة اهللا له            
وقد جتلت رمحة اهللا يف املسيح يـسوع، الكلمـة األزيل،           . اليت تقود اإلنسان إىل التوبة    

  . لذي أخذ صورة عبد ليحرر املستعبدين لسلطان الظالم والشرا

فبعد أن ينال اإلنسان الرمحة يسري يف عروقـه الـسالم           . أما السالم فهو نتيجة للرمحة    
فاهللا هو مصدر الـسالم     . والسالم هو هبة من اهللا للمؤمنني به      . ويطمئن قلبه املضطرب  

 واحلركات املتعددة اليت تصرخ طالبة      وجند اليوم املنظمات  . احلقيقي وهو معطي السالم   
استتباب االستقرار واطمئنان النفوس، وكأن سالم العامل مرهون بتنفيذ أديولوجيـام           

وهم يعربون عن سالمهم بالتظاهرات ورفع الـشعارات، وأحيانـاً          . وحفظ شعارام 
  . أخرى بالعنف واالستهتار حبق القانون
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 جاً آخر يف بناء صرح السالم، الذي هو باحلقيقة          أما عمالقة اتمع الدويل فقد جوا     
فراحوا يسرعون يف السباق من أجل استحداث أكثر األسـلحة          . ال ميت للسالم بصلة   

ولكن ما أبعد الفرق بني     . فتكاً باإلنسان وأقواها دماراً لزرع الرعب يف صدور أعدائهم        
الم السماء فهو نابع    فسالم األرض نابع عن ضعف، أما س      . سالم األرض وسالم السماء   

  . من أقوى قوة وهي قوة احملبة اليت بضعها يف قلب مطيعيه

أي (وبـاألرض   ) أي بـاهللا  (واحملبة يف املسيحية هي الرباط الذي يربطنـا بالـسماء،           
لأَنه هكَذَا أَحب اللّه الْعالَم حتى بـذَلَ        »: فاحملبة أمسى عطية من اهللا لإلنسان     ). اإلنسان

نـةُ               ابيدـاةُ الْأَبيالْح كُونُ لَهلْ تب بِه نمؤي نكُلُّ م كلهلَا ي كَيل ،يدحالْو يوحنـا  (« ه
  . فاإلنسان بدون حمبة أشرس خلق اهللا. مث أن اهللا احملبة يدعونا لنحب اآلخرين). ٣:١٦

ى الصليب من   عزيزي القارئ، إن اهللا احملب يدعوك اآلن لقبول خالصه الذي أعده عل           
هو يريد أن يقدسك لتكون خاصته لتتحـرر        . أجلك، لكي تسعد باحلياة معه يف األبدية      

من عبودية الشر، فيحل فيك بروحه الطاهر لتحيا يف الطهارة والعفة والقداسة احلقـة،              
فلما ال تصرخ هللا اخلـالق      .  بعده سالم، وختترب احملبة اإلهلية لك       وتنال السالم الذي ما   

  . «اللهم ارمحين أنا اخلاطئ؟»: ئالً لهاليوم قا

  : صالة
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ارفع عين حجب الظـالم ألرى نـورك        . يا رب إليك وحدك أرفع صاليت وتضرعايت      
فيمتلئ قليب ولساين بالشكر والثناء لك عما قدمته يل من غفران وخالص يف شـخص               

  . آمني. يسوع وحيدك

  : سؤال

   ما هو الفرق بني سالم األرض وسالم السماء؟  

  الجهاد في سبيل اإليمان    

٣‚               ،كرتـشلَـاصِ الْمـنِ الْخع كُمإِلَي بأَكْتل دهكُلَّ الْج عنأَص تاُء، إِذْ كُنبا الْأَحهأَي
دلْقةً لرلَّمِ مسالْم انلِ الْإِميأَجوا لهِدتجظاً أَنْ تاعو كُمإِلَي بأَنْ أَكْت تطُرِراض َيِسني  

فاحلب هو الذي جيمع املـؤمنني      . وقد أوصاهم باحملبة  « أحباء»أطلق املسيح على أتباعه     
ويهوذا يكلم هنا أحباء لـه يف املـسيح،         . ويضعهم يف ميزان واحد وعلى كفة واحدة      

لقد كان مزمعاً أن يكتب هلم عن اخلالص املشترك، أي          . وبدافع احملبة يوجه كالمه هلم    
لذي جيمع املؤمنني مجيعاً، فال يبقى فيما بعد اليهودي يهودياً وال اليوناين            اإلميان الواحد ا  

. يونانياً وال الرببري بربرياً، بل اجلميع ينصهرون يف بوتقة واحدة هي بوتقـة اإلميـان              
فكل . وتضمحل كل الفروقات وتزول أمام اإلميان احلق القومي الذي يف املسيح يسوع           

قي يزول ألن األشياء العتيقة قد مضت والكل أصـبح  اختالف حضاري أو ثقايف أو عر    
  . يف املسيح يسوع جديداً
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فكل . لكن يهوذا حتول إىل موضوع اضطر أن يكتب هلم عنه وفيه، هو موضع االجتهاد             
إمنا اخلطر الذي يهـدد كـل       . مؤمن مطالب باالجتهاد والسعي للممو يف حياة اإلميان       

ثرياً ما يفتر املؤمن لسبب أو لغريه فيصبح مـع  فك. مؤمن هو التهاون يف حياته املسيحية 
فعلـى  . الوقت غري مكترث ومع مرور الزمن يتساهل مع اخلطية ويفقد روح التمييـز            

املؤمن أن جيتهد وجياهد يف الروح حىت ال يقع عرضة للضياع واالبتعاد عـن صـواب                
امالً يف املـسيح    عليه أن جيتهد من أجل اإلميان املسلم مرة للقديسني، املعلن ك          . اإلجنيل

ألن املؤمن معرض أكثر من غريه لسهام إبليس وهجمات عدو النفـوس،            . يسوع هلم 
بطـرس  ١(« كَأَسد زائرٍ، يجولُ ملْتمساً من يبتلعه هو      »: كما يصفه الوحي املقدس بأنه    

غت رئيس  والوحي املقدس ينبر دوماً على االجتهاد واملثابرة والصحو كي ال يبا          ). ٥:٨
مملكة الشر املؤمن، الذي جيب أن يكون باستمرار متأهباً ومستنفراً ملقاومتـه بـسلطان          

تقَّووا في الرب وفي شدة قُّوتهَ الْبسوا       » : الروح القدس، كما جاء يف الكتاب املقدس      
ايِد إِبليسَ احملُوا سلَاح اللّه الْكَامـلَ       سلَاح اللّه الْكَاملَ لكَي تقْدروا أَنْ تثْبتوا ضد مكَ        

  ). ١٣، ١١، ٦:١٠أفسس (« لكَي تقْدروا أَنْ تقَاوِموا في الْيومِ الشريرِ

  : صالة

كـم هـي شـديدة      . احلمد والشكر لك يا اهللا، ألنك وحدك تستحق املدح والثنـاء          
امنحين اللهم القوة والعون كي أثبت      . العواصف اليت امجين، لوالك لكنت من اهلالكني      

  . آمني. فيك ويف حقك
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  : سؤال

   ملاذا جيب على املؤمن أن جيتهد؟  

   الدافع إلى آتابة الرسالة    

٤‚             ةَ إِهلموِلُونَ نِعّحي ،ارفُج ،ةوننيالد ههذميِ لذُ الْقَدنوا مبكُت قَد اسةً أُنلْسلَ خخد هأَنا لن
يدحالْو ديونَ السركنيو ،ةارعإِلَى الد : َِسيحالْم وعسا ينبرو اللّه  

 املسيح يـربهن عـن        على نوايا غري صاحلة، فالدخول خلسة بني قطيع         التسلل إمارة 
خبث ومكر وسوء نية، فالذين دخلوا خلسة يريدون أن ميحقـوا ويـشدخوا إميـان               

فبعدما أحس يهوذا مبكر املاكرين املرائني انطلـق فـوراً          . ا فيها الفساد  الكنيسة وينثرو 
يكتب ألهل اإلميان حيضهم على اجلهاد يف الروح ومقاومة أولئـك املتـسللني الـذي               

 احترِزوا من الْأَنبِياِء الْكَذَبة الَّذين يأْتونكُم بِثيابِ الْحملَـان،        »:  املسيح  يذكروننا بقول 
وهؤالء اللـصوص قـد اختـاروا       ). ٧:١٥مىت  (« !ولكنهم من داخلٍ ذئَاب خاطفَةٌ    

ألنفسهم اهلالك بادعام وإصرارهم على حياة الفجور والفسق والتختل على البسطاء،           
فكان ال بد من فضح رياء املرائني وخطة الفاسدين، ألن غاية هؤالء إحباط عمل الفداء               

لك بإنكارهم املسيح رباً وفادياً هلم، وتعسفهم على النعمة يف جعلها           باملسيح يسوع، وذ  
 احلرية إىل إباحية، ودعوا إىل الدعارة والفجـور،         لقد حولوا . رخيصة إىل أبعد احلدود   
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« بووفر»والنعمة الرخيصة كما عرب عنها خادم اهللا        . وهكذا باعوا النعمة بأخبس األمثان    
  . وهكذا برروا اخلطية وسهلوا أمر ممارستها. «تربير اخلطية بدون تربير اخلاطئ»: تعين

فهو كمن  . طية ومرارا يف حياته   ما أصعب حال اإلنسان الذي يفقد اإلحساس بذل اخل        
أو حاسة اللمس، فكل    . فقد إحدى حواسه، كالذوق مثالً، فكل املأكوالت ال طعم هلا         
هذا هو احلال مع من ال      . األجسام واحدة عنده، حىت النار ال حيس ا وهي حترق جلده          

  . يعرف سم اخلطية

حياة اإلنسان، فقـام    وقف مرة واعظ يتحدث إىل مجاعة من الناس عن ثقل اخلطية يف             
أخربنا من فضلك كم كيلو غراماً تزن اخلطية،        »: شاب يهزأ بالواعظ وبتعاليمه قائالً له     

فرفع الواعظ صالة   . «فإين حىت اآلن مل أعرف وزا حىت أقرر إن كانت ثقيلة أم خفيفة            
 يزن  با بين لو أتينا جبثة إنسان ميت هنا ووضعنا فوقها محالً          »: قصرية صامتة مث رد عليه    

هكذا احلال مع اإلنسان    . مائة كيلو غرام، هل تعتقد أن اجلثة حتس أو تئن؟ بالتأكيد ال           
  . «امليت روحياً، لقد فقد احلس باخلطية ولن يعرف تأثريها عليه والضرر الذي تسببه له

  : صالة

امنحين اإلحساس ول اخلطيـة وال      . يا رب إليك وحدك أضرع وإياك أسأل غفرانك       
اجذبين إىل حظريتك كي أعيش يف ـاء     .  يف برية اون واالستهتار حبقك     تدعين أسرح 

  . آمني. نورك
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  : سؤال

    

  ما هي غاية أولئك الذين دخلوا خلسة بني املؤمنني؟ 

  مجازاة الضالين    

لشعب مـن أَرضِ    فَأُرِيد أَنْ أُذَكِّركُم، ولَو علمتم هذَا مرةً، أَنَّ الرب بعدما خلَّص ا           ‚٥
والْملَائكَةُ الَّذين لَم يحفَظُوا رِياستهم، بلْ تركُوا       ‚٦مصر، أَهلَك أَيضاً الَّذين لَم يؤمنواَ       

ا أَنَّ سـدوم    كَم‚٧مسكَنهم حفظَهم إِلَى دينونة الْيومِ الْعظيمِ بِقُيود أَبدية تحت الظَّلَامَِ           
              ،ـرآخ دساَء جرو تضما وهِمثْللَى طَرِيقٍ مع تنا، إِذْ زملَهوي حنَ الَّتدالْمةَ وورمعو

 َةيدارٍ أَبن قَابةً عكَابِدةً مربع لَتعج  

وعقاب اهللا  يقدم يهوذا ثالثة أمثلة عن الضالل واجلنوح عن احلق والسقوط يف الكفر،             
  . الصارم ضد كل عات حاد عن اهلداية وسقط يف الغواية

  : عقاب الشعب القديم  

جند رواية عقاب الشعب القدمي املتذمر يف توراة موسى يف سفر العدد من العهد القدمي،               
ريرة حتى متى أَغْفر لهـذه الْجماعـة الـش        »: وقَالَ الرب لموسى وهارونَ   »: ونصه

           مقُلْ لَه َلَيع هونرذَمتي ييلَ الَّذائرنِي إِسب رذَمت تعمس ؟ قَدلَيع ةرذَمتـا    : الْمأَن ـيح
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              مج ،ثَـثُكُمقُطُ جسي هذَا الْقَفْرِ تف َيي أُذُنف متكَلَّما تكَم بِكُم لَنلَأَفْع ،بقُولُ الري  يـع
             لَـيوا عرـذَمت ينداً الَّذاعةً فَصنس رِينشنِ عنِ ابم كُمددع بسح كُمنم ينوددعالْم »

  ). ٢٩-١٤:٢٦العدد (

بعد أن حرر الرب بين إسرائيل من عبودية املصريني بآيات عجيبة وسلطان يظهر جالل              
ذمرون على اهللا وعلى نبيه موسى وخلقه       اهللا وقوته وعنايته م، قاموا من وقت آلخر يت        

والنتيجة أنه كان يـسلط     . مما جعل اهللا يغتاظ على أولئك املتغطرسني      . يشوع بن نون  
. عقابه الشديد على كل من ضل وحاد عن الصواب وعاث الفساد يف وسط شعب اهللا              

شـديد  ويهوذا هنا يذكّر املؤمنني بأن اهللا ليس فقط رؤوفاً وشديد الرمحة، بل وكذلك              
  . العقاب واهلالك بالكافرين

  : سقوط المالئكة 

من املرجح أن سقوط املالئكة ناتج عن كربيائهم وعدم اكتفائهم مبا هم عليه من مكانة               
وبسبب مشوخهم وتطـاوهلم أهـبطهم اهللا إىل أسـفل          . رفيعة، وهي خدمة اهللا سبحانه    

. وهو القرب مـن اهللا    وهذا يعين، خروجهم من مسكنهم األول       . اجلحيم يف قيود أبدية   
فهم يف جتوال مستمر بني الناس لغوايتهم وصدهم عن احلق اإلهلـي واسـتمالتهم إىل               

  . ارتكاب الفجور
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فاحذر عزيزي القـاري مـن الـسقوط يف فـخ           . إن الكربياء هو باب ألكثر الشرور     
واخلطية كيفما كان نوعها، هي مكرهة عنـد اهللا         . الكربياء، ألن منه تتفرع جل اخلطايا     

  . وجتديف على امسه املبارك

  : دمار سدوم وعمورة والمدن المجاورة 

إذ أنـزل   . واملثل الثالث الذي يقدمه يهوذا هو دمار سدوم وعمورة واملدن اليت حوهلما           
أما عقاب املـدن    . اهللا عليهم وابل غضبه، فحوهلم إىل رماد جاعالً منهم عربة ملن يعترب           

وعمورة، بل ألا شاركت يف الدعارة والفحشاء،       ااورة، ليس لكوا جماورة لسدوم      
  . فكان جزاؤها ناراً من السماء

عزيزي القارئ، إن اله ال يكلمنا بواسطة الرسل واألنبياء واملالئكة فقط، بل أنه خياطبنا              
فلنرمت بني ذراعي األزيل سائلني إياه رمحتـه        . بنار وكربيت من السماء وبزالزل وفواجع     

  . وغفرانه

  : صالة

فامح دجى خطييت   . ا رب قد أخطأت إليك بالفكر والقول والفعل، يف السريرة والعلن          ي
  . آمني. واهدين سبيلك القومي وسيج حويل بسياج حبك

  : سؤال
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  .  اذكر األمثلة الثالثة اليت ذكرها يهوذا عن الضالل والسقوط يف اخلطيئة 

  المعلمون الكذبة    

 الْمحتلمونَ، ينجسونَ الْجسد، ويتهـاونونَ بِالـسيادة،        ولكن كَذلك هؤلَاِء أَيضاً،   ‚٨
     َادجلَى ذَوِي الْأَمونَ عرفْتي٩و‚          ـيسلإِب ـماصـا خفَلَم ،كَةلَائالْم يسئيلُ رائيخا مأَمو

 َ»لينتهِرك الـرب  »: تراٍء، بلْ قَالَ  محاجاً عن جسد موسى، لَم يجسر أَنْ يورِد حكْم افْ         
ولكن هؤلَاِء يفْترونَ علَى ما لَا يعلَمونََ وأَما ما يفْهمونه بِالطَّبِيعة، كَالْحيوانات غَيرِ             ‚١٠

  . الناطقَة، فَفي ذلك يفْسدونَ

ن مبذهب أبيقور وتعليمه عن اللذة الرخيصة،       بدون شك أن هؤالء احملتلمني كانوا متأثري      
فراحوا ينجسون اجلسد يف اإلباحية والفسق، وأطلقوا العنان للشهوة الساقطة، وهكذا           

ويضرب هلم يهوذا هنا مثالً عـن ميخائيـل، رئـيس           . حاولوا أن يدوسوا على النعمة    
يل وإبليس  والظاهر أن رواية ميخائ   . املالئكة، وإبليس اللذين ختاصما عن جسد موسى      

كانت شائعة يف الوسط اليهودي، ومفادها أن اهللا طلب من ميخائيل أن يـدفن جثـة                
موسى، لكن إبليس احتج قائالً أنه هو وحده له احلق يف دفنه، أو رمبا أراد إبلـيس أن                  

إال أن ميخائيل مل جيسر إن يورد حكم افتراء         . جيعل من قرب موسى مركز عبادة إسرائيل      
 لنفسه مـا خيـص اهللا وحـده،          مبقامه، وهو بذلك مل يرد أن خيتلس      ألن ذلك ال يليق     

  . لينتهرك الرب، أي ليجازك اهللا على ما اقترفته: فاكتفى فقط بالرد على إبليس قائالً له
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واالفتـراءات  . أما هؤالء الكذبة املفترون فراحوا يسبحون خبياالم ضد ذوي األجماد         
أنكروا املالئكة وكل ما يتعلق بـالروح، أو رمبـا          غري واردة هنا، وإمنا من املرجح أم        

أشاروا إليهم بأم خالئق أشراراً أو خدام اإلله اخلالق الشرير كمـا هـو يف تعلـيم                 
الغنوصية الذين كانوا يفكرون يف املاديات فقط، وكل شيء خارج عنها كانوا يزدرون             

تهم غرائزهم البهيميـة    وملا كانت اللذة هي مبتغاهم انطلقوا مثل الدواب يف ممارس         . به
  . كاحليوانات العجم

على املؤمن أن حيذر دوماً من التساهل مع اخلطيئة بأي شكل من األشـكال، ألنـه ال                 
فاخلطية بكل أشكاهلا وأنواعهـا هـي    . توجد يف املسيحية خطيئة بيضاء وأخرى سوداء      

 جتـديفاً   فاحذر أن يكون سلوكك   . تصرف ضد اهللا وازدراء بالعزة اإلهلية وكفر مبجده       
بل ضع سلوك حياتك دوماً أمام النور اإلهلي، ألن أبناء النـور يـسلكون يف               . على اهللا 
فاإلحساس باألمور الروحية يتطلب العيش يف حياة الروح وذلك بقراءة الكلمة           . النور

  . والصالة الفردية واجلماعية

  : صالة

واجعل سلوك  . باركيا رب امنحين القوة والعون اإلهلي ألعيش كما يليق بشخصك امل          
  . آمني. حيايت وتصرفايت أهالً لتمجيدك

  : سؤال
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   كيف كانت سرية أولئك الكذبة الذين تسللوا بني مجاعة املسيح؟  

  ضالل الكاذبين   

١١‚            هو ،ةرلِ أُجأَجل املْعب لَالَةوا إِلَى ضبصانو ،قَايِني لَكُوا طَرِيقس مهأَنل ملٌ لَهيلَكُوا و
    َحقُور ةراجشي معـاً بِلَـا           ‚١٢فم ملَائو نيانِعص ،ةيبحالْم كُمملَائي وف ورخلَاِء صهؤ

خوف، راعني أَنفُسهمَ غُيوم بِلَا ماٍء تحملُها الرياحَ أَشجار خرِيفيةٌ بِلَا ثَمرٍ ميتةٌ مضاعفاً،              
ةٌَ  ملَعالظَّلَامِ إِلَـى             ‚١٣قْت اما قَتفُوظٌ لَهحةٌ مهائت ومجن َيِهِمزةٌ بِخبِدزةٌ مجائرٍ هحب اجوأَم

  َدالً        ‚١٤الْأَبقَائ مآد نم ابِعالس وخنضاً أَخلَاِء أَيهؤ نأَ عبنتي     »: وف باَء الرج ذَا قَدوه
ليصنع دينونةً علَى الْجميعِ، ويعاقب جميع فُجارِهم علَى جميـعِ          ‚١٥ت قديِسيه   ربوا

               ـهلَيـا عبِه كَلَّمي تالَّت ةبعالص اتميعِ الْكَلملَى جعا، ووا بِهري فَجالَّت ِمورِهالِ فُجمأَع
 ارطَاةٌ فُجلَاِء‚١٦ َ»خهؤ        مهفَمو ،هِماتوهبِ شسكُونَ بِحالكُّونَ، سشتونَ ممدمدم مه 

 َةفَعنلِ الْمأَج نم وهجونَ بِالْوابحي ،مظَائبِع كَلَّمتي  

يضرب يهوذا ثالثة أمثلة معروفة لدى أهل الكتاب يف الضالل واالستسالم إىل اجلنوح             
  . لباطلعن احلق والتمادي يف ا

  طريق قايين   

دفعته لذلك الغرية   . فهو رمز القتل واإلجرام   . أول قاتل يذكره الكتاب املقدس هو قايني      
  . واحلسد والكربياء ضد أخيه هابيل
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وكَلَّـم  »: حيث نقرأ هناك  ) ٤:٨(وقصة قايني القاتل جندها يف التوراة يف سفر التكوين          
. «ذْ كَانا في الْحقْلِ أَنَّ قَايِني قَام علَى هابِيلَ أَخيـه وقَتلَـه            قَايِني هابِيلَ أَخاهَ وحدثَ إِ    

والعالقة بني قايني قاتل أخيه وأولئك املخادعني هي ان املخادع املضل الـذي يـضل               
وهلذا السبب يعتربونه من نسل قايني من       . اآلخرين بتعاليم كاذبة هو قاتل نفوس الناس      

  . الناحية الروحية

  ضاللة بلعام    

 إىل  ٢٢الرواية األوىل يف األصـحاح      . يف التوراة ويف سفر العدد جند روايتني عن بلعام        
الذي طلـب منـه أن      « باالق» حيث نقرأ كيف أن بلعام رفض عرض         ٢٤األصحاح  

ويف كل مرة كانـت املكافـأة   .  شعب إسرائيل بعد أن عرض عليه مكافأة سخية         يلعن
لكن سياق القصة يكشف    . ة كان بلعام يرفض أن يلعنهم     أكثر من سابقتها، ويف كل مر     

فلوال ختوفه من عقاب اهللا له ملا امتنع عـن قبـول عـرض              . لنا عن حب بلعام للمال    
إال أن جمرى األحداث يبني لنا رغبته الدنسة وما يكنه صدره من شر بغـيض           . «باالق»

  . إىل الضالل

 حيث نقرأ كيف أن     ١٦ و ٣١:٨  واألصحاح ٢٥والرواية الثانية جندها يف األصحاح      
وذا يصف يهوذا أولئـك املتـسللني بـأم         . بلعام دفع بين إسرائيل إىل عبادة الوثن      

  . يشبهون بلعام يف خداعهم الناس وجرهم إىل الوثنية، وذلك طمعاً يف املكسب واجلاه

  هالك قورح  
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لى رجل اهللا    مفادها أن قورح مترد ع     ٣٥-١٦:١قصة قورح جندها أيضاً يف سفر العدد        
فلم يرض قورح ذا    . موسى عندما اختار هارون وأبناءه لتسلم مهمة خدمة الكهنوت        

إال أن  .  كبرياً من بين إسرائيل     القرار، وأراد ان يتزعم الشعب بعد أن جر حوله عدداً         
  . اهللا أهلكه ومن معه، حيث أنشقت األرض وابتلعته هو وأصحابه وكل ما كان هلم

فاملضل هـو   .  أن يقول أن اهللا لن يتواىن يف قصاص الضالني واملضلني          وذا يريد يهوذا  
وجزاء الساعني وراء املكسب الفاسد عقاب وخيم، واملتمرد العاصي         . كمن قتل نفساً  

  . لكلمة اهللا نصيبه اهلالك واالندثار

م مث بعدما يقدم يهوذا عرباً من التاريخ عن الضالني، ينتقل إىل وصفهم وصفاً دقيقاً ويقد              
فهـم كالـصخور، أي بـال روح        . أمثلة من الطبيعة كتشبيه هلؤالء الكذبة املـارقني       

وهم كغيوم بال ماء،    . ال ضمري فيهم ليوخزهم عن أعماهلم الشنيعة الفاسدة       . وإحساس
فرمبا كانت هلم حجج دامغة وأسلوب جذاب يف جلـب  . وهذا وصف للتعليم الكاذب 

وهـم كـذلك كاألشـجار      . ة كالغيوم بال ماء   األفراد إليهم، إال أن النتيجة هي سلبي      
وهكذا كان هؤالء املعلمون املضلون الكذبة، تعليمهم ميـت يـدفع           . اخلريفية بال مثر  

وهم كموج البحر يف هيجانه، عاتية مزبدة       . الناس إىل املوت الروحي، عقيم ال حياة فيه       
عـن هـالك    وهم كالكواكب التائهة الشاردة، يفتشون      . باخلزي املدفون يف نفوسهم   

وتشبيههم هنا بالنجوم التائهة    . النفوس ودمارها، مصريهم غياهب الظلمات مدى األبد      
وهذا السفر كان معروفـاً     ) أحد الكتب غري القانونية   (يقتبسها يهوذا من سفر أخنوخ      
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لذا فال غرابة ان يقتبس يهوذا منه كي خياطبـهم          . عند اليهود، وبال شك حمبوباً لديهم     
  : ومن خصائص هؤالء األشرار أم. ورهم ودناسة أخالقهمبلغة اهللا على فج

فهم باسـتمرار يف    . والدمدمة وصف للجشع وعدم االكتفاء    . مدمدمون مشتكون ) ١(
فعدم الرضا وعدم   . مث أم يشكون من كل شيء وعلى كل شيء        . تذمر على كل شيء   

  . االكتفاء هو شعارهم الدائم

  . بيد أهوائهم الشهوانية أم شهوانيون فجار إباحيون ع مث) ٢(

كالم معـسول   . وهم أيضاً أنانيون نفعيون، إذ كانوا يتملقون الناس طلباً للمنفعة         ) ٣(
والتـودد  . على شفاههم من أجل التودد والتقرب كي حيصلوا على املنفعة الشخـصية   

  . والتقرب أساسهما األنانية اليت تطلب كل شيء لنفسها

  : صالة

ء الضالل والكفر بل اهدين سبيلك املستقيم الذي أعلنتـه يف           ريب، ال تدعين أنقاد ورا    
اخلق يفّ روح االتضاع والرضا عما أغدقته علي من نعم، وابعد عـين             . إجنيلك القومي 

  . آمني. إنك مسيع الدعاء. كل ما يفسد صليت بك يا أحب احملبني 

  : أسئلة

  شرار؟ ما هي العالقة اليت جتمع بني قايني وأولئك املخادعني األ-١٠
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  ما هي العرب الثالث اليت قدمها يهوذا من التاريخ القدمي؟ -١١

  . أذكر اخلصائص الثالث ألولئك األشرار-١٢

   عظة للمؤمنين   

وأَما أَنتم أَيها الْأَحباُء فَاذْكُروا الْأَقْوالَ الَّتي قَالَها سابِقاً رسلُ ربنا يسوع الْمـِسيحَِ              ‚١٧
فَإِنهم قَالُوا لَكُم إِنه في الّزمان الْأَخريِ سيكُونُ قَوم مستهزِئُونَ، سالكني بِحـسبِ             ‚١٨

 َمورِهفُج اتوه١٩ش‚ َملَه وحونَ لَا رانِيفْسن ،فُِسهِمزِلُونَ بِأَنتعالْم ملَاِء ههؤ  

وال ننـسى   . ألن الرسل سبقوا وحذروا من ظهورهم     كان ظهور هؤالء األشرار متوقعاً      
ومن احملتمل أن يكون الرسـل قـد حـذروا          . أن املسيح ذاته حذر من األنبياء الكذبة      

إمنا االقتباس الذي أشار    . املؤمنني من ظهور أمثال هؤالء األشرار أثناء الوعظ واإلرشاد        
فهو إذا منقول عن الرسـل      إليه يهوذا هو غري وارد يف كتابات الرسل اليت بني أيدينا،            

  . شفوياً، وكان معروفاً بني املؤمنني

وقد متيز هؤالء األشرار بأم مستهزئون يسخرون باألمور الروحية، ألم كانوا ماديني،           
ومبا أم فاسقون شهوانيون، جاءت رسالة املسيح       . يرفضون كل شيء ال تدركه عقوهلم     

لة املسيح تدعو إىل العفة والطهارة والتدقيق       فرسا. تتعارض مع ميوهلم وأهوائهم الفاسدة    
يف السلوك وعدم التساهل مع اخلطية بكل أشكاهلا، ورفع مستوى حياة اإلنـسان إىل              

إمنا هؤالء األشرار كانوا يزرعون االنشقاقات والتحزب، وكونوا ألنفسهم         . أرقى درجة 
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سة املسيح من عمل    فروح االنشقاق والتحزب يف كني    . مجاعة من أمثاهلم تتفق مع ميوهلم     
وعليه أيضاً أن يسعى إىل الوحـدة بـني اإلخـوة           . عاقبتها وخيمة ومزرية  . الشيطان

  . وإصالح ما قد أفسده عدو الناس بني شعب اهللا

اخلاصة والعامة، كما   : مث أن هؤالء األشرار دفعتهم كربياؤهم إىل تقسيم الناس إىل فئتني          
والنفسانيون الذين هم على مستوى يفـوق       عند الصوفية، العارفني باهللا ومن سواهم،       

والروحانيون الذين بلغوا من املعرفة ما مل يبلغها سواهم         . احليوانات أي البشر العاديون   
وذلك يف ادعام إدراك اهللا، وهكذا اعتربوا أنفسهم أمسى خالئقه، وبوسعهم أن يفعلوا             

ألنه ال يوجد   . ض احلائط فضربوا باملبادئ الروحية املسيحية عر    . كل ما يطيب وحيلو هلم    
  . ما هو خطية حسب اعتقادهم

لكن يهوذا يرد عليهم ويصفهم أم هم اجلسديون النفسانيون الذين علـى مـستوى              
وأما الفئة االخرى فهـي فئـة       . البشر العاديني، بسبب ما هم عليه من احنطاط خلقي        

  . الروحانيني احلقيقيني

لبدعة قد انقرضوا، إال أننا جند بعـض        ولألسف الشديد، بالرغم من أن أصحاب هذه ا       
األشخاص الذين هلم نفس الروح، الذين يعتربون أنفسهم أمسـى مـن غريهـم مـن                

أم يصنفون املـؤمنني إىل     . املسيحيني، وكأن السموات فتحت هلم وحدهم ال لغريهم       
أصناف وفئات متعددة ويزرعون االنشقاقات واالنقسامات من أجل الزعامة والـربوز           
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ر على حساب املتهورين الذين صدوا عن مقارنة الروحيات بالروحيات فأصام           والتصد
  . العمى الروحي

احذر عزيزي القارئ من املعلمني الكذبة املتسللني يف ثياب محالن وهم يف األصل ذئاب              
كن متيقظاً يف الروح ألن عدو النفوس متأهب وعلى         . خاطفة، هدفهم النهب والسلب   

  . لهجوم على املؤمن مىت سنحت له الفرصة لالنقضاض عليهاستعداد يف كل حلظة ل

  : صالة

. اللهم أسألك أن تسيج حلوي بسياج حمبتك لكي ال أسقط يف فخ الكربيـاء فأهلـك               
  . آمني.  الروحية والتمييز الروحي وزدين منواً يف معرفة شخصك القدوس امنحين اليقظة

  : سؤال

  ع اخلطية؟  أولئك األشرار يتساهلون م ملاذا كان-١٣

   بناء النفوس   

وأَما أَنتم أَيها الْأَحباُء فَابنوا أَنفُسكُم علَى إِميانِكُم الْأَقْدسِ، مصلِّني فـي الـروحِ              ‚٢٠
ـ           ‚٢١الْقُدسِ،   الْم وعـسا ينبةَ رمحر رِينظتنم ،اللّه ةبحي مف كُمفُسفَظُوا أَناحِسيحِ و

   َةيدالْأَب اةيلْح٢٢ل‚    ،زِينيمم ضعوا الْبمحار٢٣و‚    نيفطتخم فوبِالْخ ضعوا الْبلِّصخو
 َدسالْج نم سندالْم بى الثَّوتح نيضغبارِ، مالن نم  
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بين مصريهم احملتوم، ينتقل    بعدما قدم يهوذا وصفاً دقيقاً ملا كان يفعله أولئك األشرار و          
والنمو ال يتم إال بتمسك املؤمن باإلميان       . اآلن إىل املؤمن ليعطيه درساً يف النمو والثبات       

  . األقدس

واإلميان باملسيحية ليس جمرد أفكار وعقائد يسلم ا املرء عقلياً، مث يعيش حياة خمالفـة               
 حياة حيياها املؤمن يف خط يربطـه        هو. هلا، بل اإلميان احلق هو العيش مبوجب ما يعتقد        

  ) ٢:٢٠يعقوب (« الْإِميانَ بِدون أَعمالٍ ميت». خبالقه

ولكي ينمو املؤمن جيب ان يقيم عالقة متنية ومحيمة مع الرب بالصالة، ألن الصالة هي               
والصالة يف الروح القدس هـي أن يـصلي         . الصلة اليت جتمع املؤمن املسيحي مع ربه      

والروح القدس هو الذي يعلم املؤمن كيف يصلي وماذا يقول          .  مشيئة اهللا  املؤمن حسب 
إنه يعلمه أن تكون صالته خالية من األنانية، وذا يعلو صرح اإلميان، فيصري             . يف صالته 

من الصعب على عدو النفوس أن يتخطى أسوراه املنيعة، وباألخص عندما يكون املؤمن             
ميان ايء الثاين لسيده، وذلك بالعيش والـسلوك        ساهراً باستمرار يترقب من برج اإل     

فحياة االنتظار هي حياة رجاء للمؤمن، فهو دوماً يف انتظار وتوقع جمـيء             . الذي يليق 
  . سيده، وهذا التوقع يدفعه للعيش والسري يف ج وصايا الرب

ـ              ق مث ينتقل يهوذا إىل احلديث عن الضعفاء السامدين الغفلة الذين استحوذ عليهم بري
الزيف واستهواهم الطريق املعوج واخندعوا خبداع املخاتلني املاكرين وضيعتهم تعـاليم           

ويوصي يهوذا املؤمنني أن يوجهوا إليهم اإلنذار ويعرفوهم أم مـن دنـس             . االشرار
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واملطلوب من املؤمن ليس فقط التعليم بل اإلنذار وحتذير الناس من خطر اهلالك           . الكفار
 أصر اخلاطئ على االستمرار يف فعل اخلطيئة والتمادي يف الكفـر            فإذا. واملوت األبدي 

وكما أن الطبيب يكره املرض وحيب املـريض، هكـذا   . فمن األفضل أن يتجنبه املؤمن 
جيب أن يكون موقف املؤمن من اخلاطئ، فهو يعادي اخلطية وحيارا بكل ما أويت مـن                

 يضطر اإلنسان أن ينفـصل      ويف حاالت كثرية  . سلطان من أجل هداية اخلاطئ الضال     
  . عمن م عدوة معدية

  : صالة

أشكرك يا أيب السماوي القدوس من أجل اإلنذارات واإلرشادات والتعاليم اليت جاءت            
يف كتابك املقدس واليت هي ألجل تعليمي وإرشادي كي أسري يف نورك الوهاج ولكـي               

  . آمني. أمنو يف اإلميان القومي

  : سؤال

  يف الروح القدس؟ ما معىن الصالة -١٤

  خاتمة الرسالة   
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والْقَادر أَنْ يحفَظَكُم غَير عاثرِين، ويوقفَكُم أَمام مجده بِلَا عيبٍ فـي الابتهـاجِ،              ‚٢٤
 الْآنَ وإِلَـى  الْإِله الْحكيم الْوحيد مخلِّصنا، لَه الْمجد والْعظَمةُ والْقُدرةُ والسلْطَانُ،       ‚٢٥

 َنيورَِ آمهكُلِّ الد  

فهـو  . خيتم يهوذا رسالته بالدعاء والصالة واحلمد والتسبيح هللا احلكيم الوحيد خملصنا          
  . يرفع صالته هللا القادر وحده على كل شيء أن حيفظهم من العثور والزلل

املواضع الـيت   والعثور هنا ال يعين السقوط عمداً، فاملؤمن ال يسعى للزلل، بل يتجنب             
ميكن أن تعثره وذلك بإرشاد الروح القدس الساكن فيه، والذي هو كاملنبه واملنذر من              

وقد أطلق يهوذا على اهللا اسم      . فاألساس املتني الذي يرسخ عليه املؤمن هو اهللا       . اخلطر
ألنه هو الذي خلصنا يف ابنه يسوع املسيح، وهو الذي يصوننا وحيمينا من             « املخلص»

فعندما خيترب اإلنسان هذا اخلالص، خـالص املاضـي واحلاضـر           . دق بنا كل خطر حم  
واملستقبل، تعمه البهجة ويطرب قلبه ألن اهللا خلصه وأوقفه أمامه بال عيب، وذا يعود              

وكأين بيهوذا هنا يقول ألولئك الذين حتت عواصف خطر         . اد لصاحبه الذي هو اهللا    
  . ني القادر أن حيميهم من تلك الرياح العاتيةاألشرار ان يركضوا وحيتموا باحلصن األم

إن إبليس املخاتل دوماً باملرصاد للمؤمن ليصطاده ويوقعه يف شباكه، فعلى املـؤمن أن              
  . يسهر ويصحو كيال تصيبه نبال العدو
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عزيزي القارئ، إن كانت هناك تعاليم تشكك يف إميانك باملسيح وتضعف عزميتـك يف              
اقرأ كلمة الرب ليعطيك كشفاً جديـداً ورويـة عميقـة           السري مع ربك، فقم فوراً و     

ال تتوان يف طلب احلكمة مـن رب احلكمـة          . وبصرية ثاقبة متيز ا الصاحل من الطاحل      
  . والفهم

  : صالة

أيب السماوي أشكرك ألنك حتفظين من الزلل وحتميين من سهام عدو النفـوس الـذي               
  . آمني. كرس حيايت أكثر لك كي يتمجد امسك. يسعى هلالكي

  : سؤال

  ما هو الدافع لالبتهاج عند املؤمن؟ -١٥

  المسابقة  

 القراء األعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  
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  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

  أيها القارئ العزيز،  

وحنن .  بسهولة إن تعمقت يف تفسري رسالة يهوذا تستطيع أن جتاوب على األسئلة التالية           
ال تنس أن تذكر امسـك      . مستعدون أن نرسل لك أحد كتبنا الروحية جائزة الجتهادك        

  . وعنوانك كامالً عند إرسال مسابقتك إلينا

 هذه الرسالة؟ من هو يهوذا كاتب

 الرسالة؟ ما هو الدافع لكتابة

 األبيقوريون؟ من هم

 حتملها كلمة دعوة؟  اليت ما هي املعاين

 سالم األرض وسالم السماء؟ بنيما هو الفرق 

 الذين دخلوا خلسة بني املؤمنني؟ ما هي غاية أولئك
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 .الثالثة اليت ذكرها يهوذا عن الضالل والسقوط يف اخلطيئة اذكر األمثلة

 الكذبة الذين تسللوا بني مجاعة املسيح؟ كيف كانت سرية أولئك

 شرار؟جتمع بني قايني وأولئك املخادعني األ ما هي العالقة اليت

 اليت قدمها يهوذا من التاريخ القدمي؟ ما هي العرب الثالث

 .ألولئك األشرار أذكر اخلصائص الثالث

 األشرار يتساهلون مع اخلطية؟  أولئك ملاذا كان

 الروح القدس؟ ما معىن الصالة يف

  لالبتهاج عند املؤمن؟ ما هو الدافع


