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   صفحات٣من أصل ٢صفحة رقم  

  رسالة يهوذا
  المقدمة

 وهي تشبه بمحتواها رسالة بطرس الثانية، .ا للتحذير من المعلمين الكذبة الذين يّدعون اإليمانآتبت رسالة يهوذ
  .فتشجع المؤمنين على متابعة الجهاد في سبـيل اإليمان الذي وهبه اهللا مرة واحدة لشعبه

 مضمون الرسالة
 ) 2-1 (.مقدمة. 1
 ) 16-3 (.المعلمون الكذبة وصفاتهم وهالآهم. 2
 ) 23-17 (. إلى التمسك باإليمانالدعوة. 3
  )25-24 (.البرآة. ٤
  

  تحية
  ١الفصل 

ِمْن َيهوذا َعبِد َيسوَع الَمسيِح وأخي َيعقوَب إلى ١
الذيَن َدعاُهُم اُهللا اآلُب وأَحبَُّهم وَحِفَظُهم ِلـَيسوَع 

  . الَمسيِح
  . عَليُكم واِفُر الرَّحَمِة والسَّالِم والَمحبَِّة2

  المعلمون الكذبة
  )17-2:1راجع بطرس الثانية (
   
لي َشوٌق شديٌد، أيُّها األِحّباُء، أْن أآُتَب إَليُكم ِبأمِر 3

َخالِصنا الُمشَتَرِك، َبعَدما َشَعرُت ِبَضروَرِة 
َتشجيِعُكم على الِجهاِد في سبـيِل اإليماِن الذي َتَسلََّمُه 

ألنَّ َبعَض النـاِس َتَسلَّلوا إَلينا، 4اِمًال، الِقدِّيسون آ
وُهم أشراٌر ُيَحوِّلوَن ِنعَمَة إَلِهنا إلى ُفجوٍر وُينِكروَن 
َسيَِّدنا وَربَّنا الواِحَد َيسوَع الَمسيَح، وِعقاُبُهم مكتوّب 

  . ِمْن قديِم الزَّماِن
 أْن ومَع أنَُّكم َتعِرفوَن هذا ُآلَّ الَمعِرَفِة، فإنِّي ُأريُد5

َتذُآروا آيَف أنَّ الرَّبَّ، َبعَدما َخلََّص َشعَبُه ِمْن 
وآيَف 6أرِض ِمْصَر، أهَلَك غيَر المؤمنيَن ِمنُهم، 

أنَُّه، ِعنَدما تَخلَّى َبعُض المالِئَكِة َعْن َمكاَنِتِهم 
وَتَرآوا َمقاَمُهم، أبقاُهم ِلـَيوِم الِحساِب الَعظيِم ِبُقيوٍد 

وآذِلَك َسدوُم وَعمورُة 7.  الظَّالِمأَبِديٍَّة في أعماِق
والمُدُن الُمجاِوَرُة َلُهما قاَسْت َعذاَب النـاِر األبِديَِّة 

سَتسَلَمْت إلى الدَّعاَرِة والشَّهواِت الجَسِديَِّة  ِعنَدما ا
  . التي ُتخاِلُف الطَّبـيعَة، فكاَنت ِعبرًة ِلَغيِرها

ياِنِهم ُيَنجِّسوَن وعلى ِمثاِل ذِلَك َهُؤالِء الذيَن في َهَذ8
الَجَسَد وَيحَتِقروَن ِسياَدَة اِهللا وُيهينوَن الكاِئناِت 

مَع أنَّ ميخائيَل َرئيَس المالِئَكِة، 9السَّماِويََّة الَمجيَدَة، 
لّما خاَصَم إبليَس وجاَدَلُه في َمسأَلِة ُجثَِّة موسى، ما 

: قاَل َلهَتَجرََّأ أْن َيديَن إبليَس ِبكِلَمٍة ُمهيَنٍة، َبْل 
أمَّا أوَلِئَك فُهم ُيهينوَن ما َيجَهلوَن، 10» !َجزاَك اُهللا«

في حين أنَّ ما َيعِرفوَنُه بالَغريَزِة َمعِرَفَة الَبهاِئِم َغيِر 
َسَلكوا ! الَويُل لُهم11. العاِقَلِة هَو الذي ِبه َيهِلكوَن

سَتسَلموا إلى الضَّالِل ِمثَل َبلعاَم  طريَق قايـيَن وا
. ا في الرِّبِح وَهَلكوا ِبَتَمرُِّدِهم آما هَلَك ُقورُحَطَمًع
ُهم َلطَخُة عاٍر في َوالِئِمُكُم األَخِويَِّة، يَتلذَّذوَن مًعا 12

ُهم ُغيوٌم ال ماَء فيها . ِبال َحياٍء، وُيشِبعوَن َنَهَمُهم
ُهم أشجاٌر َخريفيٌَّة ال ثَمَر عَليها، . َتسوُقها الرِّياُح
ُهم أمواُج 13. قُتِلَعْت ِمْن ُأصوِلها  واماَتت َمرَّتيِن

ُهم ُنجوٌم تاِئَهٌة . البحِر الهاِئَجُة، َزَبُدها عاُرُهم
  . َمصيُرها األبِديُّ أعماُق الظُُّلماِت

وأنبَأ َعنُهم أْخنوُخ ساِبــــــُع اآلباِء ِمْن آَدَم حيَن 14
جاَء الرَّبُّ مَع ُألوِف ِقدِّيسيِه ! نُظروا ا«: قاَل
ُيحاِسَب جميَع الَبَشِر وَيديَن األشراَر جميًعا على ل15

ُآلِّ َشرٍّ َفَعلوُه وُآلِّ َآِلَمِة ُسوٍء قاَلها عَليِه َهُؤالِء 
ُهم يَتَذمَّروَن وَيشَتكوَن 16. »الخاِطئوَن الُفجَّاُر

وَيتَبعوَن أهواَءُهم وَيَتفوَّهوَن ِبالكِلماِت الَجوفاِء 
  . ا ِللَمنَفَعِةويَتَملَّقوَن النـاَس َطَلًب

  تنبـيه وتوجيه
ذُآروا، أيُّها األِحّباُء، ما أنَبَأ ِبه ُرُسُل َربِّنا  فا17

سَيجيُء في آِخِر «: حيَن قالوا18َيسوَع الَمسيِح، 
. »الزَّماِن ُمسَتهِزئوَن َيتَبعوَن أهواَءُهُم الشِّرِّيَرَة

قاَق، َغراِئزيُّوَن ال ُروَح ُهُم الذيَن ُيَسبِّبوَن الش19ِّ
بنوا أنُفَسُكم على  أمَّا أنُتم أيُّها األِحّباُء، فا20. لُهم

 ¸إيماِنُكُم األقَدِس، وَصلُّوا في الرُّوِح الُقُدِس
وصونوا أنُفَسُكم في َمحبَِّة اِهللا ُمنَتِظريَن َرحَمَة 21

  . َربِّنا َيسوَع الَمسيِح ِمْن أجِل الحياِة األبِديَِّة
وَخلِّصوا َغيَرُهم وأنِقذوُهم 23َتَرأفوا بالُمَتردِّديَن، 22

رَحموا آَخريَن على َخوٍف، ولِكِن  ِمَن النـاِر، وا
  . بُغضوا حتى الثَّوَب الذي َدنََّسُه جَسُدُهم ا

  حمد
ِللقاِدِر أْن َيصوَنُكم ِمَن الزََّلِل وُيوِقَفُكم أماَم َمجِدِه 24

لإللِه الواِحِد ُمَخلِِّصنا 25، ال َلوَم عَليُكم، ُمبَتِهجيَن
ِبـَيسوَع الَمسيِح َربِّنا، الَمجُد والَجالُل والُقوَُّة 
. آمين. والسُّلطاُن، َقبَل ُآلِّ َزمان واآلَن وإلى األَبِد
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   صفحات٣من أصل ٣صفحة رقم  

  
  ا

  ٢.........................................المعلمون الكذبة
  ٢...................................................المقدمة

  ت
  ٢......................................................تحية

  ٢...........................................تنبـيه وتوجيه
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