
 من تفسیر وتأمالت

 اآلباء األولین

 رسالة یھوذا
 ,ابنوا أنفسكم على إیمانكم األقدس"

 ¡مصلین في الروح القدس

 ¡واحفظوا أنفسكم في محبة الّلھ

 .[20] "منتظرین رحمة ربنا یسوع المسیح للحیاة األبدیة

 القمص تادرس یعقوب ملطي
 جرجس باسبورتنج كنیسة الشھید مار

 مواجھة االرتداد

،إذ نقترب من سفر الرؤیا حیث ُیعلن مجيء یوم الرب العظیم فنشترك مع مسیحنا القدوس في  
 .مجده اإللھي، كما تحذرنا رسالة یھوذا من االرتداد

الّلھ في داخلنا، وكلما اقترب زمن  عدو الخیر ال یعرف الراحة، بل یبذل كل جھده لیحطم مملكة
وقد جاءت. ث روح االرتدادالدینونة ضاعف جھده لیب الرسالة تبرز شراسة العدو مع إمكانیات  

 .المؤمن الجبارة في مواجھة ھذه المعركة

الطریق، وتتعرف على إمكانیات  ھذه الرسالة ھي دعوة إلھیة مقدمة إلیك لتكتشف أیھا العزیز
 .یحملك إلى أمجاده الخالص، وتحذر حیل العدو، حتى تتھیأ لمجيء مخلصك الذي

  

 القمص تادرس یعقوب ملطي

 مقدمة
 كاتب الرسالة

 :ورد في العھد الجدید إثنان باسم یھوذا



وھو أحد اإلثني عشر رسوًال، یھوذا أخو یعقوب .1 ویرجح البعض أنھ لباوس الملقب تداوس،  ,
١٣:١؛ أع ٢٢:١٤؛ یو ١٦:٦لو (وقد ذكر في  ). 

؛٥٥:١٣أي ابن خالتھ مت (یھوذا، كاتب الرسالة، خو الرب  .2 ، وكان لھ أخ یدعى )٣:٦مر  
،یعقوب، ھذا الذي كان لھ مركز ساٍم في الكنیسة بأورشلیم وقد رأس المجمع األول المذكور في  

١٥ص (أعمال الرسل  ).  

 متى كتبت؟ ولمن؟

v مع ذكره خراب سدوم  كتبت قبل خراب أورشلیم، وإال كان قد ذكر ھذا األمر
للفجاروعمورة كمثال لدینونة الّلھ بالنسبة  . 

v أمًما كتبت إلى المؤمنین الذین كانوا قبال یھوًدا أو. 

v یتحدث كالھما عن نفس  ھناك شبھ قوي بینھا وبین رسالة بطرس الثانیة، إذ
الدارسین أنھا كتبت ما  المعلمین الكذبة الذین عناھم الرسول بطرس، لذلك یرى بعض

م٧٠م و٦٨بین  . 

 أھمیة الرسالة

الة ممتعة لھا أھمیتھامع صغر حجمھا لكنھا رس : 

،الثالوثي اإلیمان تكشف عن .1 فقد تحدث الكاتب عن اآلب واالبن والروح القدس، ال بلغة  
 النظریة، وإنما بلغة الحیاة العملیة، حیث یختبر المؤمن عمل الثالوث القدوس، ویدرك الفلسفة

 .إمكانیاتھ فیھ

في الّلھ اآلب ندعى قدیسین. أ ذي یحتضن أوالده، لیختبروا قداستھ فیھمالقدوس ال فھو ...[1]  . 

في المسیح یسوع نصیر محفوظین. ب الحرب شرسة للغایة، لكننا لسنا طرًفا  فإن كانت ...[1] 
 .اختفینا في المسیح مخلصنا نبقى محفوظین فیھا، ھي حرب بین مسیحنا وعدو الخیر، إن

مصلین في الروح القدس. جـ صالة، فالروح القدس الناري عن ال إن كنا عاجزین حتى ...[20] 
 !أمام السماوي تتحدث معھ بال حاجز یلھب قلوبنا بالحب، ویرفعھا إلى عرش النعمة لتقف

" ھذا ھو إیماننا بالثالوث القدوس الذي یبني النفس؛ ٢٠" [فابنوا أنفسكم على إیمانكم األقدس ]. 

  :الحیاة الكنسیة .2

المؤمن أنھ غالب بالّلھ مخلصھ   وإبلیس، فلیدركمادامت الرسالة تقدم معركة خطیرة بین الّلھ
[1] الذي یحفظھ فیھ لكن لیس في سلبیة أو،  اإلیمان  تراٍخ أو إھمال، وإنما ببناء نفسھ متكًئا على 

 .عامًال ال بمفرده، بل مع اخوتھ بكونھ عضًوا حًیا في الكنیسة الجامعة ،[20] األقدس

 :الروحي  في جھادنالقد أكد الكاتب الحیاة الكنسیة كسنٍد قوٍي

 .[3] "الخالص المشترك أكتب إلیكم عن"



" ٣" [اإلیمان المسلم مرة للقدیسین ]. 

 .في حیاتك یحطم حیاة إخوتك في توبتك تسند اخوتك، وفي توبة أخیك معك یسندك، وكل انحراف

نفس الوقت حیاة كنسیة مشتركة،  حیاتنا مع الثالوث القدوس ھي حیاة شخصیة داخلیة خفیة، وفي
 .الواحد ولیست فردیة مبتورة عن بقیة أعضاء الجسد

اإلنجیلیة(الحیاة الكتابیة  .3 ) 

یقوم خالصنا على فكر كتابي دون  في ھذا األصحاح الواحد أشار الكاتب إلى العھد القدیم، إذ
 .عزل للعھد القدیم عن الجدید

دیم لتعلیمناأشار ھنا إلى أحداث وردت في العھد الق : 

انتھار الرب للشیطان. أ  ( ؛٩ع  ٢:٣زك   ). 

جحد إسرائیل لإلیمان. ب  ( ؛٥ع  ؛٢٩-١٢:١٤عدد    64:26،65) 

ھالك سدوم وعمورة. ج  ( ؛٧ع  ٢٣:٢٩؛ تث ٢٤:١٩تك   ). 

إخفاء جسد موسى. د  ( ؛٩ع  ٦، ٥؛ ٣٤تث   ). 

شر قایین. ه  ( ٥:٤؛ تك ١١ع  ) 

ضاللة بلعام. و  ( ؛١١ع  ٢١- ٧:٢٢عدد   ). 

تمرد قورح. ز  ( ؛١١ع  ٣- ١:١٦عدد   ). 

أخنوخ السابع بعد آدم. ح  ( ؛١٤ع  ١٨:٥تك   ). 

 .[9,6] وأیًضا الشیاطین ؛[9] ورؤساء المالئكة [6] وجود المالئكة .4

إنھا مرعبة ومظلمة لألشرار، مجیدة ومبھجة  .[24 ،15-13، 7 -6] الدینونة النھائیة أكد .5
 .[24] ألوالد الّلھ

المسیحمجيء السید  .6  .[14] األخیر وسط ربوات قدیسیھ 

بخصوص جسد  میخائیل وإبلیس الصراع بین رئیس المالئكة الذي یسجل لنا السفر الوحید .7
[9] موسى ونبوة أخنوخ،   [14، 15]. 

الحیاة األبدیة: یشیر إلى ثالثة أمور أبدیة .8  .[7] ؛ والنار األبدیة[6] القیود األبدیة ؛[21] 

 أمثلة لالرتداد



ن كان السید المسیح قد سبق فأخبرنا عن االرتداد القادمإ الذي یسبق مجیئھ األخیر كآخر محاولة  
المختارین، فإن االرتداد ھو حرب مستمرة بدأت  یقدمھا عدو الخیر لكى یصطاد إن أمكن حتى

ر اإلیمان بتمردھم على الّلھ وتتزاید الحركة عبر العصو قبل مجىء اإلنسان حین ارتد مالئكة عن
 .المسیح حتى تبلغ ذروتھا في أیام ضد

 :یورد ھنا الكاتب ست حركات ارتداد

كبریاء -عدم حفظ النعمة  : [5] مالئكة .1 . 

 .عدم إیمان : [5] إسرائیل .2

 .نجاسة وفساد : [7] سدوم .3

إرادة(تمرد  : [11] قایین .4  .(ذاتیة 

 .محبة المال : [11] بلعام .5

 .الكنسي شھوة السلطة، وتمرد على النظام : [11] قورح .6

 مقارنة بین المؤمنین والمرتدین

 المرتدون المؤمنون

-٢٠،١[یختبرون عمل الثالوث 
٢١]. 

، ١٣[یرفضون شمس البّر عملًیا 
١٤]. 

٣[یختبرون الحیاة الكنسیة  تائھون ، ٤یختفون في الكنیسة  .[
]١٣ ]. 

، ١٥، ١٤[یترقبون مجيء المسیح 
٨) [محتملون(خیالیـون  .[٢٠ ]. 

٢٠[أناس صالة  ١٠[مفترون  .[ ]. 

٢٢[محبون لإلخوة  ١١[محبون للمال  .[ ]. 

٢٣یشتھون خالص الغیر  ١٢[بال میاه نعمة وال ثمر الروح  .[ ]. 

٢٣[طاھرون  ١٩-١٥[شھوانیون  .[ ] 

١٦[دائمو التذمر    ]. 

  

 :مفتاح السفر



"محفوظ" مفتاح السفر وقد تكررت الكلمة خمس،   :مرات 

 !نحن أعضاء جسده ...[1] للمسیح یسوع نحن محفوظون .1

 .لننال الخالص المشترك [3] نحفظ اإلیمان المسلم مرة للقدیسین مسئولیتنا أن .2

وجنوده نعمة الرئاسة، المعطاة لھم كنعمٍة إلھیٍة، لھذا ھم محفوظون لیـوم  لم یحفظ إبلیس .3
 .[6] الدینونة

لھذا فھم محفوظون للظالم ككواكب تائھة  ،[19,8] ال یحفظ المرتدون اإلیمان الحي العملي .4
 .[12] عن شمس البّر

،یتحقق حفظ نفوسنا في محبة الّلھ، وترقبنا لمجيء المخلص .5 حیاة األبدیة من قبل لكي ننال ال 
 .[20] رحمتھ

 .[24] الّلھ القدیر ھو الذي یحفظنا من عثرة المرتدین الھراطقة .6

 العمل اإللھي ودورنا اإلیجابي

[1] فالّلھ ھو الذي یقدسنا .ال یفصل القدیس یھوذا اإلیمان األقدس عن الجھاد الروحي ویحفظنا،   
 :أما من جانبنا فیقول .[1]

 .[20] "ابنوا أنفسكم"

 .[20] "في الروح القدس مصلین"

 .[21] "احفظوا أنفسكم في محبة الّلھ"

 .[21] "للحیاة األبدیة رحمة ربنا یسوع المسیح (ترقبوا) منتظرین"

 .[22] "ارحموا"

 !!! جھاد ألجل خالص كل نفس ...[23] "البعض خلصوا"

 .[23] "حتى الثوب المدنس من الجسد) ابغضوا(مبغضین"

ةأقسام الرسال  

٢،١[التحیة االفتتاحیة  .1 ]. 

٤،٣[تحذیر للمحافظة على اإلیمان المستقیم  .2 ]. 

  :أمثلة عن المنحرفین .3

٥[انحراف الشعب الیھودي . أ ]. 



٦[سقوط بعض المالئكة . ب ]. 

٧[حرق سدوم وعمورة . جـ ]. 

١٣-٨[الكذبة  صفات المعلمین .4 ]. 

  :نبوات عنھم .5

أخنوخ -أ  [ 14-16]. 

١٩-١٧[الرسل  -ب ]. 

٢٣- ٢٠[علیھا الحیاة الروحیة  األسس التي تقوم .6 ]. 

 25 -24] الختام .7



  التحیة االفتتاحیة. ١
  ".یھوذا عبد یسوع المسیح وأخو یعقوب"

یفتخر القدیس یھوذا أنھ عبد یسوع المسیح، متناسًیا نسبھ للرب حسب الجسد، ألن عذوبة التعبد 
: أما نحن ففي حب نجیبھ. تعطینا حالوة وفرًحا، حتى أنھ یدعونا أحباء وأبناء وعروًسا لھلّلھ 

  ".لسنا مستأھلین أن نكون عبیًدا لك"

  إلى المدعوین المقدسین في الّلھ اآلب،"

  ].١" [والمحفوظین لیسوع المسیح

. ھ أحبنا أوًال ودعاناأي لیس لھم فضل، ألن الّل" مدعوین"الـ ... یوجھ رسالتھ إلى المؤمنین عامة
وفى دعوتھ ال یحابى، إنما یقبل اإلنسان الدعوة أو یرفضھا، وفى قبولھ لھا رغم جھاده وتعبھ، 

  .ُیحسب الفضل لّلھ ولیس منا

، فإذ نقبل الدعوة ونؤمن بھ ونعتمد، یلزمنا أن نسلم حیاتنا للروح القدس الذي یقدسنا "المقدسین"
  . ى شبھ أبینا القدوسلّلھ اآلب كأبناء لھ، فنصیر عل

، أي یحفظنا الروح القدس، ویھیئنا كعروٍس عفیفٍة تلیق بعریسھا "والمحفوظین لیسوع المسیح"
  .الرب یسوع، وكعرٍش مقدٍس لّلھ القدوس

) في المدینة(إذا ذھب ملك لیقیم زماًنا في العالم الظاھر : [القدیس مقاریوس الكبیروكما یقول 
واتفق أنھ نزل بیًتا فیھ نجاسة ما فإنھ ُینظم وُیزین بزینات متنوعة، وُیبخر بروائح عطرة، فكم 

بالحري یحتاج بیت النفس الذي یأتي الرب لیستریح فیھ إلى زینات كثیرة، لكي یدخلھ ویقیم فیھ، 
كذا ھو القلب إذ فیھ یحل الّلھ وكل الكنیسة ذاك الذي ھو نفسھ نقي من كل دنٍس وعیٍب؛ ھ

  ].السماویة

إًذا یجب على كل منا أن یجتھد بإخالص، وال یقصر في الفضیلة، وأن یؤمن : [ویقول أیًضا
ویطلبھا من الرب لكي یصیر اإلنسان الباطن منھ شریًكا في المجد في ھذه الحیاة الحاضرة، 

حتى إذا تطھرنا من دنس الخطیة، یكون لنا ) ٣:١ یو ١ (وتكون للنفس شركة في قداسة الروح
في القیامة ما نستر بھ عري أجسادنا عند قیامھا، ونغطي بھ عیوننا ویحیینا ویریحنا في ملكوت 

  ].السماوات إلى األبد

  ].٢" [لتكثر لكم الرحمة والسالم والمحبة"

الم الّلھ الذي یفوق كل ھذه ھي طلبة الرسل لشعبھم، یطلبون لھم مراحم الّلھ التي ال ُتحد، وس
  .عقل، والمحبة التي مصدرھا الّلھ

: ال تكف الكنیسة في بدایة كل صالة عن أن تطلب على لسان الكاھن قائلة من أجل أوالدھا
  ".ولروحك أیًضا: "، وتطلب الرعیة من أجل الراعي قائلة)"أیریني بآسي(السالم للكل "



، ألننا ال نطلب من أجل سالٍم خارجٍي، إنما "اولروحك أیًض"، بل "ولك أیًضا"ال یرد الشعب 
سالم الروح الذي یقوم على اغتصابھا رحمة الّلھ ونعمتھ، وتمتعھا بالشركة معھ وغفران الخطیة 

  .التي تفسد كیانھا

العالمة ھكذا ال نكف عن الجھاد من أجل ھذه الطلبة من أجل نفوسنا وإخوتنا، وكما یقول 
إذ . ركة على قدر طاقتنا، متطلعین إلى االمتالء من الرب إلھنالنغتصب ھذه الب: [أوریجینوس
  (].١٠:٨٠مز " )افغر فاك فامأله: "یقول الرب

ولما كان الرسول یھوذا یمأل الرسالة بالحدیث عن المعلمین الكذبة الفّجار خشي أن یدخل إلى 
  ".المحبة. ..لتكثر لكم ": قلبھم بغضة شخصیة، ولیس ضد البطالن والشر، لھذا یطلب لھم

   

  تحذیر للمحافظة على اإلیمان المستقیم. ٢
  أیھا األحباء، إذ كنت أصنع كل الجھد ألكتب إلیكم"

  ].٣" [عن الخالص المشترك

كان الرسول یصنع كل الجھد لیكتب عن الخالص، ألنھ من یقدر أن یكتب عنھ أو یعبر عنھ؟ 
ھو إیماننا بالّلھ الذي یتسلمھ .  بھفالحدیث عن الخالص ھو حدیث عن الحب اإللھي غیر المنطوق

  .كل جیل من قلوب األجیال األخرى

لذلك فالمسیحیة بالحق لیست كتًبا تقرأ أو مبادئ تحفظ، بل ھي حیاة مع ربنا وتذوق لحالوة 
  .العشرة معھ

التفوا حولھ، وساروا معھ . لقد تلمذ ربنا یسوع تالمیذه على یدیھ، عاش في وسطھم وعاشوا معھ
فیتتلمذ كل جیٍل على یدي ). ١٩:٢٨مت " (اذھبوا وتلمذوا: "وھكذا طلب من تالمیذه. بأینما ذھ

  .آبائھ لربنا یسوع

وإذ ضعفت روح التلمذة في جیلنا ھذا لھذا فترت الروحانیة وتحولت العبادة إلى مجرد وعظ 
  .وتألیف كتب وتثقیف ذھني وحفظ كلمات وكثرة جدال

 أي الذي تشترك فیھ كل أمة ولسان وقبیلة، ألن الّلھ لیس ،"ألكتب إلیكم عن الخالص المشترك"
  .عنده محاباة

  اضطررت أن اكتب إلیكم،"

  ].٣" [واعظا أن تجتھدوا ألجل اإلیمان المسلم مرة للقدیسین

األمور . كان یتوق الرسول إلى الحدیث عن الخالص والصلیب ومحبة الّلھ والشركة معھ
ین یعلمون بغیر ما استلمت الكنیسة، غّیر حدیثھ عن المبھجة، لكن إذ رأى أن بعض المعلم

  ".ألجل اإلیمان المسلم للقدیسین"اضطراٍر، مطالًبا إیاھم أن یجتھدوا 



فحیث توجد البدع والھرطقات التي یبثھا الغرباء، وھم یدعون أنھم مسیحیون، یلیق بالراعي أن 
  .یوقظ أوالده، ویحذرھم حتى ال ینحرفوا عن اإلیمان المستقیم

ألنھ دخل خلسة أناس، قد ُكتبوا منذ القدیم لھذه ": وخطورة ھؤالء المعلمین أنھم یدخلون خلسة
  . أي أنھم مخادعون، ینادون باسم المسیح، وھم یھاجمونھ في كنیستھ".الدینونة

لھم مظھر التقوى والغیرة في . یدخلون خلسة، أي دخالء مختلسون، یظھرون غیر ما یبطنون
  .رفون تفسیر الكتبالخدمة، لكنھم یح

  :ھؤالء ھم فّجار، وذلك لسببین

 فجار، أي خالون من مخافة الّلھ، إذ یستغلون نعمة إلھنا "یحولون نعمة إلھنا إلى الدعارة. "أ
متطلعین إلى دم السید المسیح لیس كفرصة للجھاد والتحلي . ومحبتھ كفرصة لتحقیق نزواتھم

للتراخي واالنجراف في تیار الشھوات، ظانین أن بالفضائل التي نقتنیھا من یدیھ، بل فرصة 
  .مجرد اإلیمان بغیر جھاد یكفیھم

، ھذا اإلنكار یأخذ أحد صورتین أو ]٤ ["ینكرون السید الوحید الّلھ وربنا یسوع المسیح ".ب
كلیھما، إما إنكار وجود الّلھ أو الھوت ربنا یسوع، أو إنكار لعملھما، وذلك باالندفاع في تیار 

  .، وعدم التسلیم والجھاد حسب إرادة الربالخطیة

  أمثلة النتقام الّلھ من الفجار. ٣
  ھالك الیھود بسبب عدم إیمانھم. أ

  فأرید أن أذكركم ولو علمتم ھذا مرة،"

  أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر،

  ].٥" [أھلك أیًضا الذین لم یؤمنوا

فھذا الشعب . ما یذكره الرسول ھنا إنما ھو مثال لما حدث في العھد القدیم، والتاریخ یعید نفسھ
الذي أنقذه الرب من أرض مصر ارتد عن اإلیمان، وعبدوا العجل الذھبي في البریة، وتركوا 

نا إن ھذا ما حدث لھم، فماذا یكون موقف. فنجاتھم مرة ال یعفیھم من الھالك. عبادة الّلھ الحقیقي
  )٣:٢عب " (!مقداره كیف ننجو نحن إن أھملنا خالصا ھذا"أھملنا خالص الّلھ، 

   ھالك المالئكة الساقطین-ب

  والمالئكة الذین لم یحفظوا ریاستھم،"

  بل تركوا مسكنھم،

  حفظھم إلى دینونة الیوم العظیم،

  ].٦" [لقیوٍد أبدیٍة تحت الظالم



 ق على مالئكة أخطأوا، بل في سالسل الظالمإن كان الّلھ لم یشف: "یقول القدیس بطرس
كان إبلیس وجنوده قبل سقوطھم من أكبر الطغمات السمائیة، فإذ لم (. ٤:٢ بط ٢" )طرحھم

تركوا السماء التي ال یسكنھا إال المتواضعون، . یحفظوا رئاستھم بحبھم للرئاسة تركوا مسكنھم
  .ة في رباط أبديوُحفظوا بقیود أبدیة تحت الظالم، أي ارتبطوا بالظلم

، ھكذا ُحفظ المالئكة األشرار ]١[وھكذا كما أن الروح القدس یحفظ المؤمنین لیسوع المسیح 
  .للظلمة

  حرق سدوم وعمورة. ج

  وكما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولھما،"

  إذ زنت على طریق مثلھما،

  ومضت وراء جسد آخر،

  ُجعلت عبرة،

  ].٧" [مكابدة عقاب نار أبدیة

  .سدوم وعمورة عبرة أمام األشرار حتى یتوبواصارت 

ھذا یعتبره . لقد زنى الشعب جماعًیا وذلك برفضھ طریق الرب وعصیانھ واختیار إلھ آخر غیره
وراء جسٍد آخر، أي وراء رجل آخر أو عریس ) مملكة إسرائیل(فقد مضت . الرب زًنا روحًیا

  .آخر غیر عریسھا أو وراء إلًھا آخر

 لیحل مكان الرب في عرشھ، یصیر - إنساًنا أو ممتلكات أو شھوة - ي قلوبنا إن كل ما نضعھ ف
  .سیًدا لنا، وُیحسب زنا وخیانة إللھنا

  : القدیس أغسطینوسیقول 

فالكتاب المقدس یتحدث عن عبادة األوثان . یُُفھم من الزنا جمیع الشھوات الجسدیة والحیوانیة[
  .ان وبالتالي یكون زناكزنا، ویدعو الرسول بولس الطمع عبادة أوث

إذن كل شھوة شریرة تدعى بحق زًنا، ألن الروح تفسد بتركھا الشریعة السامیة التي تحكمھا 
      !]وتبیع شرفھا بشھوة دنیئة ال تتناسب مع سمو الروح

   

  صفات المعلمین المخادعین. ٤
  لكن كذلك ھؤالء المحتلمون"

  ینجسون الجسد،



  ویتھاونون بالسیادة،

  .]٨"[ویفترون على ذوي األمجاد

ألنھ حیث ال . ألنھم ال یخافون الرب لھذا نتوقع فیھم كل شر" الفجار"إذ سبق الرسول فوصفھم بـ 
  :تكون فیھم مخافة الرب وال محبتھ یصیرون أداة لعدو الخیر، فھم

كارى  أي یعیشون على األحالم واألوھام، ال یعتمدون على الحق، بل ھم كأناس س: محتلمون.أ
  .یخدعون وینخدعون، یسلكون حسب أھوائھم الخاصة، ولیس حسب إرادة الّلھ الثابتة

 إذ یرفضون إرادة الرب یستھینون بأجسادھم كأعضاء المسیح، فیسلمونھا :ینجسون الجسد. ب
أو بمعنى آخر بكبریائھم یصیرون أعضاء دنسة مبتورة، بدًال ). ١٠:٢ بط ٢(للشھوات الدنسة 
  .مقدسة مرتبطة بالكنیسة جسد المسیح المقدسمن أعضاء حیة 

في األصل " السیادة"وكلمة . إذ یرفضون الخضوع للسلطان الكنسي: یتھاونون بالسیادة. ج
وھذا ھو ثمرة الخطیة، فإذ یسقط . ، أي رافضین الّلھ"رب"أو " سید"الیوناني مشتقة من كلمة 

لقدیس وكما یقول ا. بإنكار وجود الّلھ واالستھزاء بالكنیسةاإلنسان في الشھوات یھدىء ضمیره 
  . أن وراء كل إلحاد شھوةأغسطینوس

، وذلك كما افترى "سلطان الكنیسة" ربما قصد بذوي األمجاد :یفترون على ذوي األمجاد. د
وقد یقصد بذوي األمجاد المالئكة، ألنھ إذ ینحرف اإلنسان یدین . العبرانیون على موسى النبي

  .آلخرین حتى المالئكة، وال یرى أمامھ أحًدا مقدًسا، ألن عینیھ ال تستطیعان أن ترى ذلكا

 ال یقتدون برئیس المالئكة میخائیل، الذي عندما خاصم إبلیس من جھة جسد :متكبرون. ھـ
موسى، إذ لم یرد أن یظھره حتى ال یتعبد لھ الشعب فأخفاه، لم یرد أن یورد حكم افتراء من ذاتھ 

  ".لینتھرك الرب: "ي تواضع مملوء شجاعة قالبل ف

وأما میخائیل رئیس المالئكة، فلما خاصم إبلیس محاًجا "وقد أخذ یھوذا ھذا األمر عن التسلیم 
  ].٩" [عن جسد موسى لم یجسر أن یورد حكم افتراء بل قال لینتھرك الرب

عمل متخفًیا في الرب، أما فمع أن رئیس المالئكة على حق ویعرف الحقیقة تماًما، لكنھ ینفذ كل 
ھؤالء المحتلمون فیعملون في عجرفة، ویخفون اهللا لیظھروا ھم، بالرغم من جھلھم وعدم 

  ".ولكن ھؤالء یفترون على ماال یعلمون": معرفتھم

وأما ما یفھمونھ بالطبیعة كالحیوانات غیر الناطقة : "ینحطون لیصیروا أدنى من الحیوانات. و
فال یقف أمرھم عند عدم إقتدائھم برئیس المالئكة في تواضعھ بالرغم . ]١٠" [ففي ذلك یفسدون

من عدم معرفتھم لألمور، لكن حتى في األمور التي یعرفونھا بالطبیعة، أي بالناموس الطبیعي، 
والتي تدركھا الحیوانات بالغریزة الطبیعیة فإنھم یفسدونھا، األمر الذي ال تصنعھ الحیوانات 

  .العجماوات

 الذي لیس فیھ حب بل بغضة ]١١" [ویل لھم ألنھم سلكوا في طریق قایین: "محبینغیر . ز
ھكذا ھم ُیھلكون نفوس كثیرة ). ١٢-٥:٤تك (لإلخوة وعدم مخافة الّلھ بل یقتل ویتكلم بوقاحة 

ویقتلونھا باالنحراف بھم عن مصدر حیاتھم، وفى نفس الوقت یدافعون عن أنفسھم بوقاحة 
  .عوا شیًئاوجسارة كأنھم لم یصن



 ھكذا تحت محبة األجرة انسكبوا "وانصبوا إلى ضاللة بلعام ألجل أجرة: "محبون لألجرة. س
الذي صار جاھًال وتصرف حماره ) ٤:٢٣، تث ٧:٢٢عد (كالماء تجاه الضالل، مثل بلعام 

  .بحكمة عنھ

ا نأكل ینبغي أال نبشر باإلنجیل بقصد الحصول على الطعام، لكنن: [القدیس أغسطینوسیقول 
فإن كنا نبشر باإلنجیل لكي نحصل على الطعام، یكون التبشیر . لنستطیع التبشیر باإلنجیل

إنھ بقصد نوال جزاء ... ولكن ما ھو الھدف في تبشیره؟. باإلنجیل في نظرنا أقل أھمیة من الطعام
  .]اإلنجیل نفسھ والحصول على ملكوت الّلھ وبذلك یبشر بھ طوًعا ال كرًھا

جرة الطعام أو المال فقط، بل قد تأخذ صورة الكرامة، أو ربما لدافع سیاسي كما ال تعنى األ
  .صنعت بعض اإلرسالیات األجنبیة لألسف

ھكذا ) ٣٠- ١:١٦عد ( ھذا الذي قاوم موسى "وھلكوا في مشاجرة قورح: "عاصون. ش
  .یتخصص ھؤالء شفى عصیان الرب وعروسھ

ما فیھم أنھم یظھرون بمظھر التقوى والغیرة على  وھذا أشر  لھم المظھر الخارجي المخادع.ص
  :وقد قدم لنا الرسول تشبیھات كثیرة فقال. الخدمة وھم في الداخل مملؤون شًرا

]. ١٢" [ھؤالء صخور في والئمكم المحبیة، صانعین والئم مًعا بال خوف، راعین أنفسھم. "١
، یشترك فیھا األغنیاء )األغابي(ة فإذ ساد الكنیسة األولى روح الحب كانت تكثر من والئم المحب

أما ھؤالء المنفصلون فقلدوا الكنیسة في ذلك، لیس بدافع الحب، إنما لعزل أوالد الكنیسة . والفقراء
  .عن والئم المحبة وجذبھم إلى الھرطقات التي یبثونھا

، وذلك  لفصل األقباط عن كنیستھم- تحت ستار المحبة -ما أكثر الوالئم التي یقدمھا الغربیون 
 بطریق مباشر أو -والشرط في ھذا ... تحت ستار الرحمة والمحبة، مقدمین معونات مالیة وعینیة

  !! ھو ترك كنیستھم-غیر مباشر 

  ! ال تراھا العین تحطم السفن"ھؤالء صخور"إنھم كالصخور الخفیة، 

" ا، مقتلعةأشجار خریفیة، بال ثمر، میتة مضاعًف. غیوم بال ماء تحملھا الریاح" ھم بحق .٢
  .سحاب خادع یبشر بالخیر، لكنھ لألسف ال یحمل ماء الحب. ]١٢[

والخریف ھو الوقت الذي فیھ تكون األشجار محملة بالثمار، لكنھا بال ثمر : أشجار خریفیة. ٣
  .، واقتالع الشجرة ال یكون إال بعد الیأس التام منھا"ُمقتلعة"وأكثر من ھذا . ومیتة

تجمع األقذار المطروحة في البحر، وال یھدأون ]. ١٣" [بدة بخزیھمأمواج بحر ھائجة مز" .٤
  .قط عن الثورة ضد الكنیسة علًنا أو خفیة، یعملون على تحطیم السفن وإغراق البشر

انحرفت عن مجالھا، فالبد أن تسقط وال أي " نجوم تائھة محفوظة لھا قتام الظالم إلى األبد"
ھكذا الھراطقة، . فالنجم الذي یتوه عن الشمس، یفقد انعكاس النور علیھ! تعود بعد تستنیر وتنیر

وإن ظھروا ككواكٍب عظیمة، لكنھا تائھة بعیدة عن روح السید المسیح شمس البّر، لذا یفقدون 
  .ألبدیةنور المسیح، ویصیرون في ظلمة، وُیحفظون للظلمة ا

  !بینما یدعون أنھم في الكنیسة الجامعة ھم في الحقیقة تائھون



   

   

  النبوات عنھم. ٥
   

  خنوخ . ١

  تنبأ عن ھؤالء أیًضا أخنوخ السابع من آدم،"

  ].١٤" [ھوذا قد جاء الرب في ربوات قدیسیھ: قائًال

یھ، أما األشرار أن الرب آت في ربوات قدیس... اقتبس الرسول ھذه النبوة ألخنوخ عن التسلیم
  .فیدینھم ویھلكھم

  لیصنع لدینونة على الجمیع،"

  ویعاقب جمیع فجارھم على جمیع أعمال فجورھم التي فجروا بھا،

  .]١٥" [وعلى جمیع الكلمات الصعبة التي تكلم بھا علیھ خطاة فجار

مالھم شرھم وأع. إنھ سیدینھم عن كل كلمة نطقوا بھا ضد الّلھ، وكل تصرف لیس فیھ خوف الرب
  .ھي التي تدینھم

أي متذمرون على الدوام، " ھؤالء ھم مدمدمون متشكون،": عاد الرسول یصفھم بقولھ
  .محرومون من حیاة السالم والشكر

 وھذا یفقدھم الشبع، مما یفقدھم السالم؛ ال یبالون بإرادة الّلھ، بل "سالكون بحسب شھواتھم"
  .یطلبون إرادتھم لعلھم یشبعون ولكن بغیر جدوى

  .أي ألسنتھم مملوءة عجرفة واعتداًدا بالذات" وفمھم یتكلم بعظائم"

، أي من أجل نفعھم الخاص یحابون األغنیاء والعظماء على "یحابون بالوجوه من أجل المنفعة"
  .حساب الحق

  الرسل. ب

  وأما أنتم أیھا األحباء،"

  . فأذكروا األقوال التي قالھا سابًقا رسل ربنا یسوع المسیح

   قالوا لكم فإنھم



  أنھ في الزمان األخیر سیكون قوم مستھزئون،

  ].١٨، ١٧" [سالكین بحسب شھوات فجورھم

 ١، ٢٩:٢٠، أع ٢:١، عب ٥- ١:٣ تى ٢(ھذا األمر لیس غریًبا بل تكلم عنھ الرسل وتنبأوا بھ 
  ).١٨:٢ یو ١، ٢٠:١بط 

الساعة "لزمن الباقي فانھ بعد صعود ربنا إلى السماء، ُیحسب ا" الزمان األخیر"أما قولھ 
  .أو الزمان األخیر الذي فیھ ینتظر المؤمنون مجيء الرب یسوع في یومھ العظیم" األخیرة

  وھؤالء ھم المعتزلون بأنفسھم،"

  ].١٩" [نفسانیون ال روح لھم

  .ھؤالء دعاھم الرسول بالمعتزلین، ألنھم یعزلون أنفسھم بأنفسھم عن الكنیسة، منشقین علیھا

، أي یسلكون لیس حسب الروح في تواضع، بل معجبون بأنفسھم، ال یحترمون "نفسانیون"
  .سوى آرائھم وتخیالتھم ویسیرون حسب فكرھم

  .، أي غیر سالكین حسب روح الّلھ القدوس"ال روح لھم"

   

   

  األسس التي تقوم علیھا الحیاة الروحیة. ٦
   

  وأما أنتم األحباء،"

  ].٢٠ ["فابنوا أنفسكم على إیمانكم األقدس

ترك الرسول الحدیث عن المعلمین الكذبة بعدما حذرنا منھم، وعاد یوجھ أنظارنا إلى حیاتنا 
  .الداخلیة، لئال في دوامة الجھاد من أجل اإلیمان المستقیم ننسى بناءنا الروحي الداخلي

 على ھذا ھو أساس الحیاة الروحیة أن تقوم". فابنوا أنفسكم على إیمانكم األقدس"یقول الرسول 
وھنا یظھر ". فابنوا: "ھذا اإلیمان یلزم أن ترتبط بھ األعمال. إیمان أقدس مستقیم بال انحراف

ھذا الجھاد والعمل ھو بقوة الروح القدس الساكن فینا، لھذا . ضرورة الجھاد والعمل من جانبنا
  :یكمل قائًال

. لصالة یكون باطًال إذ كل عمٍل أو جھاٍد یقوم على غیر ا،]٢٠[" مصلین في الروح القدس"
أي الصالة (ھناك نوع من الوحدة المشتركة غیر المنفصلة بین االثنین : [ األب اسحقوكما یقول

فكمال الصالة ھو تاج بنیان كل الفضائل، فإذا لم تتحد كل فضیلة اتحاًدا ). الدائمة والفضائل
وء في الصالة وثباتھ ال یمكن أن ودوام الھد. محكًما بالصالة بكونھا تاجھا، ال یكون لھا قوة وثباًتا



یكون أكیًدا وكامًال ما لم تسندھا الفضائل، وال یمكن اقتناء الفضائل التي تضع أساساتھا اقتنًاء 
  ].كامًال ما لم تثبت في الصالة

 وكأن محبة الّلھ ھي المظلَّة التي نحتمي فیھا، ونستتر خالل ،"واحفظوا أنفسكم في محبة الّلھ"
  ".واحفظوا أنفسكم: " وھذا یتطلَّب الجھاد والمثابرةالصالة بالروح،

من المفید لنا أن نتأكد أنھ بالرغم من أننا نجاھد في الفضائل جھاًدا غیر : [األب بفنوتیوسیقول 
باطل، ال نستطیع بلوغ الكمال بجھدنا وغیرتنا، فال یكفى نشاط اإلنسان وجھاده المجرد للبلوغ 

  ]. یصون جھاده التعاون مع الّلھ وتوجیھات الّلھ للقلب نحو الحقإلى عطیة النعمة الغنیة ما لم

ویكون جھادنا في الصالة والتستر ] ٢١" [منتظرین رحمة ربنا یسوع المسیح للحیاة األبدیة"
ألنھ ما ھو نفع . في محبة الّلھ غایتھ ترجي رحمة ربنا یسوع المعلنة لنا بتقدیمھ الحیاة األبدیة

  !ر رجاء في األبدیة أو حب للقاء مع العریس إلى األبد؟إیماننا أو جھادنا بغی

ھو الذي ینزع عن عقولنا محبة األمور الزمنیة محتقرین : [األب شیریمونھذا الرجاء كما یقول 
  ].كل الملذات الجسدیة مقابل ما ننتظره من البركات السماویة

بدون رجاء، وال رجاء بدون حب، وال ال یوجد حب : [ بالحب قائًال القدیس أغسطینوسویربطھ
  ].حب أو رجاء بدون إیمان

  ].٢٢" [وارحموا البعض ممیزین"

ھذا . إذ لنا رجاء في محبة الّلھ منتظرین األبدیة یلزمنا أال نیأس من جھة اآلخرین بل نترفق بھم
رفق بھ ، فالبعض یحتاج إلى اللین في معاملتھ، واآلخر نت)ممیزین(الترفق یكون بتمییز وحكمة 

  :خالل التأدیب والحزم معھ حتى یرتدع، وذلك كقول اآلباء

ولتكن . ولتكن القسوة لكن غیر شدیدة. لتكن المحبة ولكن غیر رخوة: [القدیس غریغوریوس
  .]الشفقة مطابقة لمقتضى الحال، أي غیر مغاٍل في التسامح

الیمنا حتى ال تأخذ مظھر یجب أن تكون ھناك معاییر حقیقیة لكلماتنا وتع: [القدیس أمبروسیوس
  .]اللین الزائد أو الخشونة المغالى فیھا

  .]من یرعى الخراف، ینبغي أال یكون أسًدا وال نعجة [:القدیس یوحنا الدرجى

  وخلصوا البعض بالخوف،"

  مختطفین من النار،

  ].٢٣" [مبغضین حتى الثوب المدنس من الجسد

اجتھدوا في إنقاذ تلك النفوس بالخوف، أي خالل التأدیبات واإلنذارات وذلك بالنسبة للمستھترین 
  .المحتاجین إلى حزم

، یعلن عن ضرورة اإلسراع في اختطاف ھذه النفوس بغیر تواٍن "مختطفین من النار: "إذ یقول
  .من وسط النار المشتعلة فیھم



أننا في سعینا لخالصھم نحذر لئال ننجرف معھم بدًال تعني " مبغضین حتى الثوب المدنس"وقولھ 
  .من إنقاذھم

   

   

  الختام. ٧
  والقادر أن یحفظكم غیر عاثرین،"

  ویوقفكم أمام مجده بال عیب في االبتھاج،

  اإللھ الحكیم الوحید مخلصنا،

  لھ المجد والعظمة والقدرة والسلطان، 

  ].٢٥-٢٤" [آمین. اآلن وإلى كل الدھور

الرسول رسالتھ بكلمة تمأل النفس رجاء، خاصة وأن أغلب الرسالة تحدثت عن ھكذا یختتم 
  . المعلمین المخادعین الذین یتخفون تحت اسم السید المسیح

یعود فیحدثھم عن ضرورة جھادھم ومثابرتھم وبحثھم عن كل نفس مع الحذر من االنحراف 
  .معھم

v " الخدمة، ألن الّلھ یستطیع أن یحفظنا بغیر مشجًعا إیانا أال نخاف في " ...القادر أن یحفظكم
  .عثرة، ویھبنا حیاة مقدسة بال عیب في االبتھاج، أي في یوم الدینونة المفرح

v یذكرنا بالمجد الدائم والبھجة المنتظرة، األمر الذي یعطى للنفس أن تحمل الصلیب بفرٍح.  

v كیف یخلص وینقذیذكرنا باإللھ الحكیم مخلصنا، فھو الّلھ الواحد یعرف بحكمتھ .  

v  وأخیًرا یذكرنا بالتسبحة التي ینشدھا أوالد الّلھ الذین ذاقوا حالوة العشرة مع المخلص
  .وسینشدونھا بفرح أیًضا إلى األبد

  .آمین.لیھبنا الرب النصیب األبدي فنتمجد معھ وبھ

  من وحي یھوذا

  !احفظني لك، یا عریس نفسي

   

v ما أعجبك یا إلھي!  



  ! یدخل معك في معركة، یا خالق الكلتركت عدو الخیر

  ارتد عن رتبتھ المالئكیة،

  .وصار ضاًال ومضًال

v بقى العدو في معركتھ وسیبقى¡  

  .حتى یأتي بكل طاقاتھ كضد المسیح

v إني ال أخافھ مادمت معي!  

  !فیك اختفى، یا عریس نفسي

  !إني محفوظ لك بروحك القدوس

v احفظ كنیستك یا مخلص العالم!  

  احفظھا ممن دخلوا خلسة،

  یحملون روح الضالل ال روح الحق،

  !ویعملون لحساب العدو متسترین باسمك

  !احفظني لك، یا عریس نفسي

  !احفظ كنیستك

  احفظ البشریة كلھا مقدسة لك،

  !یا مخلص العالم

   

 یھوذا عبد یسوع المسیح و اخو یعقوب الى المدعوین المقدسین في اهللا االب و المحفوظین ١
  لیسوع المسیح

   لتكثر لكم الرحمة و السالم و المحبة٢
 ایھا االحباء اذ كنت اصنع كل الجھد الكتب الیكم عن الخالص المشترك اضطررت ان اكتب ٣

  الیكم واعظا ان تجتھدوا الجل االیمان المسلم مرة للقدیسین
مة الھنا الى الدعارة و  النھ دخل خلسة اناس قد كتبوا منذ القدیم لھذه الدینونة فجار یحولون نع٤

  ینكرون السید الوحید اهللا و ربنا یسوع المسیح
 فارید ان اذكركم و لو علمتم ھذا مرة ان الرب بعدما خلص الشعب من ارض مصر اھلك ٥

  ایضا الذین لم یؤمنوا
 و المالئكة الذین لم یحفظوا ریاستھم بل تركوا مسكنھم حفظھم الى دینونة الیوم العظیم بقیود ٦
  دیة تحت الظالماب



 كما ان سدوم و عمورة و المدن التي حولھما اذ زنت على طریق مثلھما و مضت وراء جسد ٧
  اخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار ابدیة

 و لكن كذلك ھؤالء ایضا المحتلمون ینجسون الجسد و یتھاونون بالسیادة و یفترون على ذوي ٨
  االمجاد
ا خاصم ابلیس محاجا عن جسد موسى لم یجسر ان یورد حكم  و اما میخائیل رئیس المالئكة فلم٩

  افتراء بل قال لینتھرك الرب
 و لكن ھؤالء یفترون على ما ال یعلمون و اما ما یفھمونھ بالطبیعة كالحیوانات غیر الناطقة ١٠

  ففي ذلك یفسدون
ا في  ویل لھم النھم سلكوا طریق قایین و انصبوا الى ضاللة بلعام الجل اجرة و ھلكو١١

  مشاجرة قورح
 ھؤالء صخور في والئمكم المحبیة صانعین والئم معا بال خوف راعین انفسھم غیوم بال ماء ١٢

  تحملھا الریاح اشجار خریفیة بال ثمر میتة مضاعفا مقتلعة
   امواج بحر ھائجة مزبدة بخزیھم نجوم تائھة محفوظ لھا قتام الظالم الى االبد١٣
  نوخ السابع من ادم قائال ھوذا قد جاء الرب في ربوات قدیسیھ و تنبا عن ھؤالء ایضا اخ١٤
 لیصنع دینونة على الجمیع و یعاقب جمیع فجارھم على جمیع اعمال فجورھم التي فجروا بھا ١٥

  و على جمیع الكلمات الصعبة التي تكلم بھا علیھ خطاة فجار
بعظائم یحابون بالوجوه  ھؤالء ھم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شھواتھم و فمھم یتكلم ١٦

  من اجل المنفعة
   و اما انتم ایھا االحباء فاذكروا االقوال التي قالھا سابقا رسل ربنا یسوع المسیح١٧
   فانھم قالوا لكم انھ في الزمان االخیر سیكون قوم مستھزئون سالكین بحسب شھوات فجورھم١٨
   ھؤالء ھم المعتزلون بانفسھم نفسانیون ال روح لھم١٩
   اما انتم ایھا االحباء فابنوا انفسكم على ایمانكم االقدس مصلین في الروح القدس و٢٠
   و احفظوا انفسكم في محبة اهللا منتظرین رحمة ربنا یسوع المسیح للحیاة االبدیة٢١
   و ارحموا البعض ممیزین٢٢
   و خلصوا البعض بالخوف مختطفین من النار مبغضین حتى الثوب المدنس من الجسد٢٣
  و القادر ان یحفظكم غیر عاثرین و یوقفكم امام مجده بال عیب في االبتھاج ٢٤
 االلھ الحكیم الوحید مخلصنا لھ المجد و العظمة و القدرة و السلطان االن و الى كل الدھور ٢٥
  امین

   

  


