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 عودة لمجدول (المقدمةرسالة ييـوذا )
 

 ( وىو أخو يعقوب الذى كان أسقفا 6:66( + )أع11662( + )يو6161غالبا ىو تداوس أو لباوس )لو
( ويعقوب ىذاىو كاتب رسالة يعقوب. ولشيرة يعقوب نجد أن 61عمى أورشميم ورأس مجمع أورشميم )أع
    (.6ييوذا كاتب الرسالة ينسب نفسو لو )يو

  .وفى نفس الوقت فييوذا كاتب الرسالة ىو أخو الرب )إبن خالتو( وقطعا ىو ليس ييوذا اإلسخريوطى
 (.165كو6+  61:+ مز :1166ىذا ىو أحد اإلثنى عشر. )راجع مت وييوذا
  ال لكان الرسول قد ذكر خرابيما  07، سنة 16كتبت الرسالة ما بين سنة قبل خراب أورشميم والييكل، وا 

 كمثال عمى دينونة األشرار.
 كاثوليكون كتبت الرسالة لكل المؤمنين من الذين كانوا قبال أمما أو ييود، لذلك فيى من رسائل ال

 )الجامعة( وألنيا غير موجية لشخص بالذات.
 6يحذر الرسول الكنيسة كميا وحتى اليوم من معممين كذبة يتسمون باآلتى- 

 (.:إفساد اإليمان المسمم مرة لمقديسين )يو . أ
 (.2إنكارىم وجود اهلل والرب يسوع )يو . ب
 (.6اإلفتراء عمى القيادات الكنسية )يو . ت
 ن غير خاضعين لمكنيسة.ىؤالء اليراطقة ىم متعجرفو  . ث
باحيون يطمبون لذاتيم وشيواتيم. . ج  ىم فاسقون وا 
 محبون لذواتيم يطمبون ما لنفعيم الخاص. . ح

  الرسالة تحذر المؤمنين من اإلرتداد عن اإليمان المسمم مرة لؤلباء القديسين، ومن يرتد ييمك فال يوجد ما
عتبروا المتمسكين باإليمان ضيقى األفق ىو أشر من اإلرتداد. وىؤالء المرتدين إحتقروا اإليمان وا لكنيسة وا 

 وأبغضوا التعاليم السامية.
  يام الرسل ليكتبوا لنا عنيا، ففى ىذه الرسالة صورة لما يحدث فى أيامنا ألقد سمح اهلل بأن تبدأ اليرطقات
 ىذه.
 أحدىما نقل  ىناك شبو قوى بين ىذه الرسالة وبين رسالة بطرس الثانية. وقال البعض من الدارسين أن

عن اآلخر. ولكن الحقيقة أن الرسل كان شغميم الشاغل ىو الحفاظ عمى نقاوة اإليمان من اليرطقات. وكانت 
اليرطقة التى شغمت بال بطرس وبال ييوذا ىى ىرطقة إنتشرت أياميما وممخصيا، أنو طالما أن دم المسيح 

ا وغالبا فمقد تقابل بطرس وييوذا وناقشا يغفر أى خطية فمنسمك بحسب شيواتنا، خصوصا وأننا قد تحررن
تفقا عمى نقاط معينة ثم إفترقا وكتب كل منيما رسالتو، فجاءتا متشابيتين فى بعض النقاط.  األمر وا 

 .ىما قد تناقشا فييا 
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 ( 1666بط 1الروح القدس الذى يسوقيما فى الكتابة واحد.) 
 . الروح القدس يشيد لنا عمى فم شاىدين 

ة كآخر رسالة فى العيد الجديد فيى تشير لنياية األزمنة التى يكثر فييا اإلرتداد وتزداد وضعت ىذه الرسال
اليرطقات. فبينما يعبر سفر أعمال الرسل عن بداية الكنيسة، تعبر ىذه الرسالة عن نياية األيام التى يرتد فييا 

 .(6666الكثيرين عن المسيح إيمانيا وعقيديا وسموكيا )لو
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 عودة لمجدول األول(اإلصحاح رسالة ييـوذا )
 

يَن اْلُمَقدَِّسيَن ِفي اهلِل اآلِب، َواْلَمْحُفوظِ 1 " -(:1آية ) يَن َيُيوَذا، َعْبُد َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَأُخو َيْعُقوَب، ِإَلى اْلَمْدُعوِّ
 "ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح: 

فكثير من أقرباء المسيح لم  = عبد يسوع المسيحأنو  أو قريبو بالجسد بل قال مفتخراً  لم يقل ييوذا أخو الرب = عبد
فالقرابة الجسدية ال تنفع. بل أن الييود أقرباؤه بالجسد (. 160( + )يو:166يؤمنوا بو بل قالوا عنو أنو مختل )مر

ارت لو كل الثقة فى كل ما يعممو ، ، فص صمبوه. أما كممة عبد فيى تعنى أنو قد إكتشف حالوة المسيح ورقة محبتو
بحريتو الكاممة قال لو إفعل بى ما شئت فأنا عبدك. فالتعبد هلل لمن عرف اهلل لو و  فكل ما يعممو ، يعممو عن محبة.

قال بولس  لممسيح فيذا أفضل من كونو أخا جسديا لو. لذلك عذوبة وحالوة، بل ىو الحرية الحقيقية. فكون ييوذا عبداً 
ن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن اآلن ال نعرفو بعد" )الرسول "و  ( والمسيح نفسو قيل عنو أنو 6161كو1ا 

 (.1627( + )مز061( + )فى6621شإعبد الرب بمفيوم أنو بإرادتو وحريتو أخمى ذاتو أخذا صورة عبد ليتمم الفداء )
 (.666كشف رؤى اهلل )رؤوعبيد اهلل األمناء يكون ليم غيرة عمى اإليمان المستقيم وليم تن

 فيعقوب ىو المشيور جدا.=  أخو يعقوب
أى ال فضل ليم فى ذلك فاهلل أحبيم ودعاىم، ولكن اهلل فى دعوتو ال يحابى، واإلنسان قد يقبل  = إلى المدعوين

والذين سبق فعّينيم فيؤالء دعاىم " اإلنسان.الدعوة أو يرفضيا، وفى قبول الدعوة يحسب الفضل هلل ال من 
 ( .6:7  6" )روايضا.والذين دعاىم فيؤالء بررىم ايضا.والذين بررىم فيؤالء مجدىم ايضا

اهلل سر قداستنا. فمن يقبل اهلل ودعوتو ويؤمن ويعتمد، يحل عميو الروح القدس ليقدسو ويجعمو إبنا هلل.  = المقدسين
نفرز هلل مفروزين هلل اآلبو  مخصصين أىومقدسين   عميو أن يحيا فى قداسة رافضا كل بفداء المسيح ومن تكرس وا 

 (.1166نجاسة. والروح القدس يعيننا عمى ذلك )رو
قد إعتدنا عمييا فى رسائل  "فى المسيحالمقدسين فى المسيح. وعبارة " يقول الرسول بولس = المقدسين فى اهلل اآلب

كون الجميع واحدا، كما أنك أنت أييا ليمسيح يقول "بولس الرسول. وىنا نسمع أننا فى اآلب وىذا ليس غريبا فالسيد ال
فنحن فى المسيح  (.666( + )فى166كو6( وقارن مع )16660واحدا فينا"  )يوفيك، ليكونوا ىم ايضا وأنا  اآلب فى  

 ( . المسيح يحممنا فيو إلى حضن اآلب .666  6( ، وىو فى حضن اآلب )يو6:6  67، والمسيح ىو فى اآلب )يو
إسمك تعنى قوتك ( 66660)يو "أييا اآلب القدوس إحفظيم فى إسمك" ( +:676)رؤ=  يحوالمحفوظين ليسوع المس

ليسوع  اهلل يحفظنا لنفسو أبناء وورثة.وقدرتك ، فالمسيح ىنا يطمب من اآلب أن يحفظ شعبو بقوتو الالنيائية . و 
يقول ليم  سول يبدأ بأنوالر  = أى بعد أن آمنوا وصاروا أعضاء فى جسد المسيح ال يعود أحد يخطفيم . المسيح

بأنيم محفوظين حتى ال تخور قموبيم إذ يسمعوا عن الحروب التى يشنيا اليراطقة عمى الكنيسة والتى سيذكرىا فيما 
أن يبكتنا ويعيننا ليقدسنا  ىو بعد. واهلل مازال يحفظ كنيستو لآلن وسيحفظيا لؤلبد. وعمل روح اهلل القدوس فينا

 .مسيحفنظل ثابتين فى ال ويحفظنا
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 "ِلَتْكُثْر َلُكُم الرَّْحَمُة َوالسَّاَلُم َواْلَمَحبَُّة.2 " -(:2آية )

ىذه البداية  تختمف عن بدايات بولس الرسول، الذى كان يطمب النعمة والسالم. فينا الرسول يطمب الرحمة مع 
ولذلك فالكنيسة اآلن . يرطقات كل ىذه التيارات من الالمحبة والسالم، فمو لم تدرك رحمة اهلل الكنيسة لضاعت وسط 

 فى عصر اإلرتداد عمييا أن تطمب الرحمة.
وىذا يحدث مع زيادة الخطية ومع زيادة . وفى األيام األخيرة مع إبتعاد الناس عن اهلل سيفقدون روح المحبة والسالم 

يحيا فى سممو اهلل برحمتو ومن يش. ولكن اهلل برحمتو يتعامل معيم فيتوبوا ويرجعوا لممسيح . ( 61612اليرطقات )مت
 يصمد أمام تجارب األيام األخيرة.و سالم ومحبة 

 
ْن َأْكُتَب ِإَلْيُكْم َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، ِإْذ ُكْنُت َأْصَنُع ُكلَّ اْلَجْيِد أَلْكُتَب ِإَلْيُكْم َعِن اْلَخاَلِص اْلُمْشَتَرِك، اْضُطِرْرُت أَ 3 " -(:3آية )

 "وا أَلْجِل اإِليَماِن اْلُمَسمَِّم َمرًَّة ِلْمِقدِّيِسيَن. َواِعًظا َأْن َتْجَتِيدُ 
أى الذى إشترك فيو األمم مع  =كان يجاىد لكى يكتب ليم عن الخالص المشترك الرسول كان يود أن يجاىد، بل 

َمرًَّة  اإِليَماِن اْلُمَسمَّمِ الييود، وصار الخالص لكل العالم. ولكن الرسول وجد أن اليرطقات زادت مما شوه 
ووجد الرسول أنو عميو أن ييتم بحفظ اإليمان من البدع أكثر من إىتمامو بالحديث عن الخالص، وعن ِلْمِقدِّيِسيَن.

 مبادىء اإليمان التى صارت معروفة لمجميع.
 -6 أن نفيمأننا ليس بسيولة نستطيع  فيو إشارة إلى =أصنع كل الجيد ولكن قولو 
 الخالص. كل ما حصمنا عميو بواسطة ىذا 
 .كل األمجاد التى سنحصل عمييا فى السماء بسبب ىذا الخالص 
 .عمق المحبة اإلليية التى دبرت ىذا الخالص 
 . مدى األالم التى تحمميا المسيح لنحصل عمى ىذا الخالص 
يد المسيح أى لن يتغير بعد ذلك وال يجب أن  يمحقو حذف أو إضافة أو تغيير من يوم سممو الس =اْلُمَسمَِّم َمرًَّة 

 لمرسل وحتى ىذا اليوم.
 تجاىدوا حتى الدم فى حفظ ىذا اإليمان بال تحريف. = تجتيدوا

كان البد لييوذا الرسول أن ينبو العالم ألن يستيقظ فمقد زرع إبميس زوانا وسط الحنطة، وىؤالء الغشاشين يفسدون 
 أوالد اهلل.

 
ُلوَن ِنْعَمَة ِإلِيَنا ِإَلى الدََّعاَرِة،  أَلنَُّو َدَخَل ُخْمَسًة ُأَناٌس َقدْ 4 " -(:4آية ) اٌر، ُيَحوِّ ُكِتُبوا ُمْنُذ اْلَقِديِم ِليِذِه الدَّْيُنوَنِة، ُفجَّ

 "َوُيْنِكُروَن السَّيَِّد اْلَوِحيَد: اهلَل َوَربََّنا َيُسوَع اْلَمِسيَح.
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كما سيأتى  = ليذه الدينونة منذ القديم بواتِ كُ ما يبطنون، ويحرفون الكتب  رون غيرظي  مختمسون ي  ىم  = دخل خمسة
أن أخنوخ سبق وتنبأ عن دينونة ىؤالء. فأخنوخ تنبأ عمى كل المرتدين فى كل زمن وفى كل مكان  62فى آية 

 -بالدينونة واليالك. ىم دخموا لدائرة الدينونة بأعماليم. والبدعة التى يتحدث عنيا الرسول ليا شقين6
أى إنكار اهلل أو إنكار أن المسيح ىو إبن اهلل،  = لوحيد وربنا  يسوعينكرون السيد اشق إيمانى =  .6

 وىذه تشمل أى ىرطقة خاصة بالىوت المسيح. 
إلى حرية الجسد ، ىؤالء إستغموا حرية اإلنجيل  = فجار يحولون نعمة إلينا إلى الدعارة= شق سموكى  .1

( + 6-:16الرسول أيضا )روبزعم أن دم المسيح يطير من كل خطية، وىذه البدعة واجيت بولس 
 (.6:61( + )غل1،661)رو

يستغمون نعمة إلينا ودمو الذى يطير من كل خطية كفرصة  = يحولون نعمة إليناخالون من مخافة اهلل.  = فجار
لتحقيق نزواتيم. ىؤالء ظنوا أن مجرد اإليمان بغير جياد يكفييم كما يقول البعض اآلن. وىنا نرى إرتباط العقيدة 

وسريعا ما يسقط  .ك وبالحياة الروحية، فكما يعتقد اإلنسان ىكذا يسمك أيضا، والحظ أن من ال يخاف اهلل ينكرهبالسمو 
. والعكس صحيح، فمن يسمك فى الدعارة الدعارة كمن يتدحرج إلى أسفل تل ويصل فى النياية إلى أبشع الخطايا فى

 والشيوة تظمم عيناه وقمبو وسريعا ما ينكر اهلل.
كمم عنيم ومنيم ىؤالء الذين يت.  ن النعمة ىى دم المسيح الغافر لكل خطية ميما كانتأن يظن وحتى اآل ىناك من

القدوس قد أعطانا تصريحا بأن نعمل أى خطية ودمو ن المسيح أولكن ىذا معناه ببساطة  ييوذا فى ىذه الرسالة .
  سيغفر.

لى ماذا يقود ىذا التعميم الذى ينادى بو البعض ، أنو ولكن لنسأل أنفسنا صراحة ولنكن صادقين مع أنفسنا ... إ
طالما آمن اإلنسان بالمسيح تغفر لو أى خطية. إذًا ما الذى يمنعنى من إرتكاب أى خطية ، أال يؤدى ىذا التعميم 

  لمفجور .
ن لم نعمل إالروح ويبكتنا   ،ىى قوة عمل الروح القدس فينا حتى نصبح خميقة جديدة تعمل البر النعمة نا نفيم أنولكن

 وبيذا تصبح أعضاءنا أالت بر (.611  6+ رو  66 61+ يو  660 1كو1راجع البر ويعطينا معونة لنعمل البر )
  ( .6:0  :1والحظ قول السيد المسيح لمييود "كم مرة أردت ... ولم تريدوا" )مت . (1)رو

( أىان ىؤالء مق عمى أباء الكنيسة ذوى األمجادطوييوذا ىنا أ)وحينما ىاجمت الكنيسة ىؤالء وأظيرت خطأ تعاليميم 
أباء الكنيسة عمى أنيم اليفيمون عمل النعمة الغافرة ، وطبعا ىذا حتى يتاح ليم عمل ما يريدون ويشتيون . ولؤلسف 

عمة والجياد المطموب ىو أن نغصب أنفسنا وال نعمل الخطية ، حينئذ نجد النن . اآلخرون حتى آ م بوم  ع  فيذا يقال وي  
 (.11،  :66  6تعين )رو

اهلل ىو السيد الوحيد الذى لو حق التشريع سواء فى العيد القديم أو  = وربنا يسوع المسيح ينكرون السيد الوحيد اهلل
فاهلل  .أن المسيح ىو اهلل إلو العيد القديم والجديد أيضاً  العيد الجديد ، وحينما يعطون تصريحا بالخطية فيم ينكرون

كأن المسيح ف الخطية فى التوراة )العيد القديم( . فإن كان المسيح يسمح بالخطية فى العيد الجديد ، أكد عمى منع
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، فاهلل ال يناقض نفسو. أو ال يكون المسيح ىو  أتى لينسخ الشريعة ، والمسيح أوضح أنو ما أتى لينقض بل ليكمل
  .السيد الوحيد ينكرون =اهلل نفسو ، فيم بتعاليميم ىذه ينكرون ألوىية المسيح 

السيد الوحيد وىو أيضا ربنا اهلل ىو  وىذه تعنى أنوربنا يسوع المسيح  السيد الوحيد اهللوالحظ أن الرسول يقول 
يسوع المسيح . أو يكون المعنى أن يسوع المسيح ىو اهلل وىو السيد الوحيد وىو ربنا فيو الذى لو حق التشريع . فإلو 

العيد الجديد... ىو ىو نفسو ربنا يسوع المسيح ، واهلل ال يناقض نفسو . لذلك قال  العيد القديم ىو ىو نفسو إلو
( . فما قيل 616  1المسيح ما ال يستطيع أن يقولو مخموق "قد سمعتم أنو قيل لمقدماء ... أما أنا فأقول لكم" )مت

فى العيد الجديد الذى ىو ىو نفسو  لمقدماء قالو ييوه فى العيد القديم ، فمن يستطيع أن يزيد عميو إال ييوه نفسو
 يسوع المسيح .

المعمودية ففداء المسيح و  الذى عممو المسيح لنا. الفداء تعنى أنيم ينكرون عمل = ربنا يسوع المسيحينكرون 
ومعنى . ( 1ا حياتو فتصبح أعضاءنا أالت بر )روأن نموت مع المسيح ونقوم ليحيا المسيح فينا وتكون لن أعطيانا

أيضا  ولكنو ىو، لمخطية نكار لعمل المسيح . وعمل المسيح ببساطة ىو حقا غفران إؤالء بالخطية فكأنو تصريح ى
ة ألجمنا لنصير نحن بر خطي ، ألنو جعل الذى لم يعرف خطيةة وقيام خميقة جديدة تعمل البر "موت لمخميقة القديم

ليكممنا حتى أعطى بفدائو سكنى الروح القدس فينا  ، وىذا معنى أن المسيح أتى ليكمل . فمقد(616  1كو1) اهلل فيو"
. ولكى يثبت ليؤالء فساد تعاليميم لجأ لذكر عقاب اهلل لعينات كثيرة من الخطاة فى (665  2يتصور المسيح فينا )غل

 .  (61 – 6كو6). وبولس الرسول عمل نفس الشئ  العيد القديم ، فاهلل ىو ىو ال يتغير
 

     ذبةمصير ىؤالء المعممين الك
 

َأْىَمَك َأْيًضا َفُأِريُد َأْن ُأَذكَِّرُكْم، َوَلْو َعِمْمُتْم ىَذا َمرًَّة، َأنَّ الرَّبَّ َبْعَدَما َخمََّص الشَّْعَب ِمْن َأْرِض ِمْصَر، 5 " -(:5آية )
 "الَِّذيَن َلْم ُيْؤِمُنوا. 

الرسول لخص كل خطايا الشعب  = ين لم يؤمنواالذ . إبتداء من ىنا يقدم الرسول أدلة عمى ىالك األشرار ودينونتيم
وىالك الشعب بعد عبورىم  (5،6661بقولو لم يؤمنوا فعدم اإليمان مصدر كل الخطايا، وىكذا قال السيد المسيح )يو

(. فمن يرتد عن 66-:06( + )عب66-6667كو6البحر األحمر بسبب خطاياىم أشار لو بولس الرسول أيضا )
وبنفس المنطق ، فمن خمصو دم المسيح فيو معرض   .شعب مرة لم تعفيم من اليالك اإليمان ييمك. ونجاة ال
"النو ان كانت الكممة التي تكمم بيا مالئكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازاة  لميالك بل بصورة أشد

موسى فعمى "من خالف ناموس  +( :،  61  1عادلة . فكيف ننجو نحن ان اىممنا خالصا ىذا مقداره" )عب
فكم عقابا اشر تظنون انو يحسب مستحقا من داس ابن اهلل وحسب دم  شاىدين او ثالثة شيود يموت بدون رافة .

 ( .15،  616  67العيد الذي قدس بو دنسا وازدرى بروح النعمة" )عب
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َمْسَكَنُيْم َحِفَظُيْم ِإَلى َدْيُنوَنِة اْلَيْوِم اْلَعِظيِم ِبُقُيوٍد َأَبِديٍَّة َواْلَماَلِئَكُة الَِّذيَن َلْم َيْحَفُظوا ِرَياَسَتُيْم، َبْل َتَرُكوا 6 " -(:6آية )
 "َتْحَت الظَّاَلِم.

بالرغم من أن اهلل خمصيم من عبودية  ، فى اآلية السابقة ضرب مثاال ليالك الفجار بيالك شعب اهلل فى البرية
ولم يقتنعوا بما أعطاه اهلل ليم من مجد بل ذين كانوا فى مجد وىنا يضرب مثاال ثانيا بيالك بعض المالئكة ال .فرعون

. فاهلل لن يعاقب البشر المرتدين فقط بل والمالئكة الذين يرتدوا ، ( 6:662شإطمبوا فى كبرياء ما ىو أكثر فسقطوا )
 فاهلل ال يحتمل الخطية من أى مخموق . 

  .طغمات السمائيةما كانوا فيو من مجد، بل كان إبميس من أعظم ال = مسكنيم
يحفظ األشرار إلى دينونة، أى لن يستطيعوا اليروب منيا، أما لؤلبرار فاهلل يحفظ أوالده فى  = حفظيم إلى دينونة

 (. فال يضيع منيم نصيبيم السمائى.66660إسمو )يو
 

ْت َعَمى َطِريق ِمْثِمِيَما، َوَمَضْت َورَاَء َجَسٍد آَخَر، َكَما َأنَّ َسُدوَم َوَعُموَرَة َواْلُمُدَن الَِّتي َحْوَلُيَما، ِإْذ َزنَ 7 " -(:7آية )
 "ُجِعَمْت ِعْبَرًة ُمَكاِبَدًة ِعَقاَب َناٍر َأَبِديٍَّة. 

نغمسوا فى  .سدوم وعمورة المثال التالى الذى يضربو الرسول ليالك األشرار ىو ىؤالء عاشوا فى شذوذ جنسى وا 
فى اإلنجميزية  = مترجمة وراء جسد آخر مضت إذ زنت .كين شيوة غير طبيعية، فيم طمبوا مضاجعة المال

strange flesh والزنا عموما يفسد الروح ويفسد العالقة مع اهلل ، ولو عقوبات كثيرة  .والمقصود عالقة شاذة. 
 فباألولى الشذوذ . (.610  1)أم الزانى يكون كمن يحتضن ناراً ف

.  عمموا مثميما إحترقوا معيم المدن التى حول سدوم وعمورة إذ=  طريق مثميما ىعمإذ زنت  َواْلُمُدَن الَِّتي َحْوَلُيَما
إذًا فيؤالء الذين أعطوا ألنفسيم تصريحا  . سييمك مثميما كل من يسمك مثميما فى كل زمان أن يقصد الرسول

نار  دوم وعمورة .كما سمك أىل سدوم وعمورة. فسيكون ليم نفس عقوبة س بالخطايا طالما الدم يغفر ، ىم يسمكون
= ىنا الرسول يحذرىم أنيم  ُجِعموا عبرة ىمكوا بنار وكبريت ، ولكن ىم ذىبوا بعد موتيم لنار أبدية . = ىم أبدية

 سيكون ليم نفس المصير ، فاهلل ال يقبل الخطية .
 

ُسوَن اْلَجَسدَ 8 " -(:8آية ) ، َوَيَتَياَوُنوَن ِبالسَِّياَدِة، َوَيْفَتُروَن َعَمى َذِوي َولِكْن َكذِلَك ىُؤاَلِء َأْيًضا، اْلُمْحَتِمُموَن، ُيَنجِّ
 "اأَلْمَجاِد.

 -...ىناك عدة أراء 6 ؟المحتممونقال عنيم أنيم ينجسون الجسد فمن ىم  = المحتممون
 مصادر :واألحالم ليا  -الحالمون ليال وىم نيام 6 . أ

 .ىنا المقصودينوا من اهلل كأحالم يوسف خطيب العذراء مريم، وفرعون. وقطعا ليس .6
 فتراء عمى ذوى األمجاد .من الشيطان. وىذه ال عالقة ليا باإل .1
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والكممات التى  النسبة الغالبة ىى مما ىو موجود فى العقل، ومخزون فيو صباحا أى من الصور .:
ليال. فإن كان ما يفكر فيو كمو  يراىا اإلنسان ويسمعيا ويفكر فييا بينما ىو مستيقظ. ىذه يحمم بيا

 سة، يحمم بنجاسات ينجس بيا جسده. لكن أيضا ىذه ال عالقة ليا باالفتراء عمى ذوى األمجاد .نجا
 إذًا المحتممون فى ىذه اآلية ال يقصد بيم من يحممون ليال. .4

ىؤالء اليراطقة يعيشون عمى األحالم واألوىام، تعاليميم كاألحالم، غير حقيقية، بل ىى خرافات، ىم  . ب
أو شيواتيم جعمتيم كالسكارى أو الحالمين. ىم يحممون بحياة أخرى كميا نجاسات كالنائمين عن الحقيقة، 

 وخمر بحسب شيواتيم.          
 ربما إدعى ىؤالء اليراطقة أنيم يتمقون تعاليميم بواسطة األحالم والرؤى..  ج

بد أن ينتيى ال )كمن يقول لنفسو إذ يخطئ دم المسيح سوف يغفر( من إرتد عن طريق الرب = ينجسون الجسد
. فالقمب إلى أحط الدرجات نعمة اهلل يسقط اإلنسان ( مع عمل661  66التغصب )مت . فبدونوالفجور بتدنيس الجسد

 (. فالتعفف من ثمار الروح. 1:61(. والعكس فمن يسمك بالروح يتعفف )غل5660نجيس ومخادع )أر
مموىا لمشيوات الدنسة. والشيوات الدنسة تؤدى لمعمى ىؤالء إستيانوا بالرب فإستيانوا بأجسادىم كأعضاء لممسيح فأس

نيم رعاة يقصد بالسيادة من أعطاىم اهلل سمطانا فى الكنيسة وعي  و  ، بالسيادة ابيم ألن يتياونو لروحى الذى يؤدى ا
عمى قطيعو، فيؤالء اليراطقة يرفضون السمطان الكنسى، وىذا يصل لرفض سمطان اهلل نفسو. فمن يرفض سمطان 

 يسة ىو متكبر والكبرياء بداية لرفض اهلل نفسو.الكن
أماميم  أحداً  نيتكممون بسخرية عمييم وىم فى مناصب عالية كنسيا. مثل ىؤالء ال يرو  = يفترون عمى ذوى األمجاد

إذ أعطاىم اهلل سمطان  ذوى أمجاد وىم وكبريائيم.مقدسا. فعيونيم ال تستطيع أن ترى ذلك بسبب خطاياىم وشيواتيم 
+  666  66+ مت 667  61حمون ويربطون ، ويغفرون ، وىم خمفاء الرسل وليم مفاتيح ممكوت السموات )متبو ي
 ( .67 - 61  1كو1+  1 – :6  1كو6+  :61  17يو

 -الرأى األصوب ىو:
ن وواضح أن ىؤالء الحالمون حين يتياونون بالسيادة ويفترون عمى ذوى األمجاد فإن ىذا ال يكون وىم نائمين يحممو 

ليال، بل وىم مستيقظون ولكنيم غارقين فى شيواتيم، يياجمون الرياسات ليثبتوا لمناس عقائدىم اإلباحية التى ال 
بالمسيح ،  ذ آمنواإخطية ى أن دم المسيح يغفر ليم أترضى عنيا الرياسات الكنسية. والمبرر الذى يحممون بو 

وحينما ىاجمت الكنيسة معتقداتيم الفاسدة ىاجموا الرياسات وسخروا منيم ، ليجدوا مبررا لتنفيذ الخطايا التى يحممون 
 بيا ويدنسوا أجسادىم.

 
ا َعْن َجَسِد ُموَسى، َرِئيُس اْلَماَلِئَكِة، َفَممَّاَوَأمَّا ِميَخاِئيُل 9 " -(:9آية ) َلْم َيْجُسْر َأْن ُيوِرَد ُحْكَم  َخاَصَم ِإْبِميَس ُمَحاجِّ

!»اْفِترَاٍء، َبْل َقاَل:  "«. ِلَيْنَتِيْرَك الرَّبُّ
لم يفعل ىذا مع الشيطان بالرغم من  رئيس مالئكة وىو فميخائيلالرؤساء فميس من حقنا أن نيزأ بيم  أوحتى إن أخط

 كممون فى عجرفة.أما ىؤالء المحتممون فيعممون ويت. أنو من المؤكد أن الشيطان مخطىء 
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كان إبميس يريد أن يظير جسد موسى ليعبده شعب اهلل، فيو كان يعرف مقدار عظمة  = محاجا عن جسد موسى
موسى عند الشعب، لكن المالك ميخائيل أخفى جسده. وىذه القصة أخذىا ييوذا من التقميد فيى غير موجودة فى 

 العيد القديم مما يثبت صحة التقميد.
م يشأ أن يورد حكما من ذاتو ضد إبميس وترك الحكم هلل. أما ىؤالء فيفترون عمى ذوي األمجاد ألنيم ل = حكم إفتراء

 موا تعاليميم الفاسدة.ر  ح  
 

ِر النَّاِطَقِة، َولِكنَّ ىُؤاَلِء َيْفَتُروَن َعَمى َما اَل َيْعَمُموَن. َوَأمَّا َما َيْفَيُموَنُو ِبالطَِّبيَعِة، َكاْلَحَيَواَناِت َغيْ 11 " -(:11آية )
 "َفِفي ذِلَك َيْفُسُدوَن.
وىؤالء  .ما يعرفوميخائيل رئيس المالئكة الذى يعمم نجاسة إبميس وخطيتو لم يحكم حتى عمى  = عمى ما ال يعممون

بو عن  وىم عميان ال يفيمون شيئا فيما يتكممونيتكممون عن السماويات وعن ذوى األمجاد وعمى الرياسات 
باألمور السماوية الروحية، ىؤالء اليفيمون أكثر من وال معرفة  ء المرتدون ال وقت عندىم، بلىؤالالروحيات . 

ففى = النواحى الجسدانية كالشيوات الجنسية، شانيم شأن الحيوانات. وحتى فى ىذه فمقد إنحطوا أسفل من الحيوانات 
ن سريعا من سىء إلى أسوأ، فإذا كانوا فالحيوانات ال تعرف الشذوذ الجنسى. فالمرتدون ينحدرو  = يفسدون ذلك

يخطئون فى الجسديات التى يفيمون فييا بالطبيعة فيم إن تكمموا فى الروحيات حين يياجمون الرياسات فإنيم 
 يفترون.

 
ِل ُأْجَرٍة، َوَىَمُكوا ِفي ُمَشاَجَرِة َوْيٌل َلُيْم! أَلنَُّيْم َسَمُكوا َطِريَق َقاِييَن، َواْنَصبُّوا ِإَلى َضاَلَلِة َبْمَعاَم أَلجْ 11  " -(:11آية )
 "ُقوَرَح. 

بعدم محبة ليابيل أخيو لكنو إندفع من  قايينالحظ خطوات اإلرتداد، فيى تبدأ باإلنحراف فى طريق خاطىء كما بدأ 
س . ثم إلى قتل بل تبجح عمى اهلل "ىل أنا حار سىء إلى أسوأ فمن عدم محبة لكراىية لبغضة لتفكير فى اإلنتقام..

أى إندفعوا أو إنسكبوا كالماء، وأصل الكممة اليونانية يشير إلناء إنفجر  = إنصبوا" وىذا ما قصده الرسول بقولو ألخى
ىى  = ضاللة بمعام= فإنسكب ما فيو بإندفاع. والمعنى أنيم بدأوا بعدم محبة لكنيم إندفعوا فى الخطايا الجنسية 

فبمعام باع عالقتو باهلل إذ كان نبيا لقاء أجرة حصل عمييا  ألجل أجرة= مة إشارة لمن يبيع أبديتو لقاء لذة أرضية زائ
من ممك موآب، إذ اشار بمعام عمى ممك موآب أن يجعل إسرائيل يسقط فى الزنا ليمعنيم الرب، وكان ىذا طمب ممك 

 (. 6261( + )رؤ:261( + )تث0611موآب، لعنة إسرائيل، وىذه ىى مشورة بمعام )عدد
 قورح وداثان وأبيرامكما ىمك  ىو اليالك، الكنيسة وسمطان الكنيسة كل ىؤالء المرتدين المتمردين عمى  ولكن نياية

فصاروا من  من عينيم اهللإذ تمردوا عمى سمطة موسى وىرون ورفضوا كينوتيم. لقد أدركت المعنة من تمرد عمى 
 (.1:-6661)عدد  ذوى األمجاد
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ي َواَلِئِمُكُم اْلَمَحبِّيَِّة، َصاِنِعيَن َواَلِئَم َمًعا ِباَل َخْوٍف، رَاِعيَن َأْنُفَسُيْم. ُغُيوٌم ِباَل َماٍء ىُؤاَلِء ُصُخوٌر فِ 12 " -(:12آية )
َياُح. َأْشَجاٌر َخِريِفيٌَّة ِباَل َثَمٍر َميَِّتٌة ُمَضاَعًفا، ُمْقَتَمَعٌة.  "َتْحِمُمَيا الرِّ

ة مختفية وىذه ال تراىا السفن فتصطدم بيا وتغرق. وىذا أى صخور غارق    HIDDEN ROCKS=  ىؤالء صخور
ممموء إشارة ألن ىؤالء اليراطقة ليم مظير خارجى مخادع، فيم يظيرون بمظير التقوى والغيرة عمى الخدمة وداخميم 

 . ، ومن يسير وراءىم سييمك كالسفينة التى ترتطم بالصخور المخفية تحت سطح الماء شرا
نت تقام مع سر اإلفخارستيا فى الكنيسة األولى والئم محبة، يأكمون فييا سويا وتسمى األغابى كا = والئمكم المحبيو

(. وىؤالء اليراطقة تشبيوا بالكنيسة فأقاموا الوالئم لمناس ولكن ليس بدافع المحبة بل 11-17666كو6)محبة( )
 لجذبيم ليرطقاتيم.

يو فيو بال مطر، بل ىو يحجب النور عن األعين، ىكذا سحاب خادع، ال فائدة ف =غيوم بال ماء تحمميا الرياح 
(. وكممة رياح ىى نفسيا كممة أرواح )كممة روح وريح فى العبرية واليونانية ىى كممة 62611كل من يرفع نفسو )أم

دس واحدة( فاألرواح الكاذبة ىى التى تحمل ىؤالء المرتدين. والعكس فأناس اهلل القديسين يسوقيم ويقودىم الروح الق
 (.1666بط1)

الخريف ىو الوقت الذى فيو تكون األشجار محممة بالثمار، ولكننا  =أشجار خريفية بال ثمر ميتة مضاعفا مقتمعة 
وعكس ىذا المؤمنين فيم  ، أمام أشجار بال ثمر وميتة بينما الظروف حوليا مييأة )الخريف( لكنيا مع ىذا بدون ثمر

 (.66:يشبيون بشجرة عمى مجارى المياه )مز
 فيى ماتت مرتينTWICE DEAD  6 = مضاعفا

 ىى ميتة إذ ىى بال ثمر ىذا ىو الموت األول، فالخطية تسبب موتا. .6
ىذا ىو الموت الثانى. وىؤالء نصيبيم الموت الثانى  ،مقتمعةقطعيا من شركة الكنيسة ويمثمو ىنا قولو  .1

 أى البحيرة المتقدة بالنار.
 

 "َىاِئَجٌة ُمْزِبَدٌة ِبِخْزِيِيْم. ُنُجوٌم تَاِئَيٌة َمْحُفوٌظ َلَيا َقتَاُم الظَّاَلِم ِإَلى اأَلَبِد.َأْمَواُج َبْحٍر 13 " -(:13آية )
البحر المضطرب يرمز لمن ال يعرف اهلل فيم ال راحة ليم وال سالم، فال سالم  = أمواج بحر ىائجة مزبدة بخزييم

نو ال يظير من ىيجان ىؤالء األشرار إال كل ما يزيد ، إشارة ألمزبدة بخزييم( وقولو 16،17610شإلؤلشرار )
اليائج . خطاياىم الواضحة  موج البحر ىيجانيم ضد الكنيسة = الكنيسة.خزييم. وىم كأمواج ىائجة فى ثورتيم ضد 

 . بخزييم . وخطاياىم ىذه تخزييم = مزبدة ىى كالزبد الظاىر فوق الموج )الرغاوى البيضاء( =
َمْحُفوٌظ  = لؤلبد فى الظالمد بالحديث الشيب والنيازك التى تضىء لحظات ثم تحترق وتنتيى المقصو  = نجوم تائية

كالنجم فى مداره المعين، وىو صخرة حية فى ىيكل طالمؤمن فيسير فى دائرة النعمة  أما . َلَيا َقتَاُم الظَّاَلِم ِإَلى اأَلَبدِ 
( وسالمو كنير 616:شإيا ثمار ويدعى شجرة بر )( وىو شجرة حية ل660:( ولو نبع مياه )يو161بط6اهلل )

 (.661:( وينير كالكواكب إلى أبد الدىور )دا 66626شإ)
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ُىَوَذا َقْد َجاَء الرَّبُّ ِفي َرَبَواِت ِقدِّيِسيِو، »َوَتَنبََّأ َعْن ىُؤاَلِء َأْيًضا َأْخُنوُخ السَّابُع ِمْن آَدَم َقاِئاًل:14 "-(:15-14) األيات
ارِِىْم َعَمى َجِميِع َأْعَماِل ُفُجورِِىُم الَِّتي َفَجُروا ِبَيا، وَ  ِلَيْصَنعَ 15 َعَمى َجِميِع َدْيُنوَنًة َعَمى اْلَجِميِع، َوُيَعاِقَب َجِميَع ُفجَّ

ارٌ  ْعَبِة الَِّتي َتَكمََّم ِبَيا َعَمْيِو ُخَطاٌة ُفجَّ  "«. اْلَكِمَماِت الصَّ
بوكريفى إسمو نبوات أخنوخ موجود بو ىذه أم، ولكن حفظيا التقميد. وىناك كتاب نبوة أخنوخ ىذه لم ترد فى العيد القدي

النبوة التى أوردىا ييوذا، ولكن الكتاب ممموء أيضا بخرافات مرفوضة. والمعنى أن ىناك نبوات منسوبة ألخنوخ بوحى 
 من الروح القدس لكن أتى بعض المنحرفين وأخذوىا وأضافوا من عندياتيم باقى الكتاب.

ولكن ليس معنى ىذا أن ييوذا قد إقتبس من ىذا الكتاب، بل أن الروح القدس الذى أوحى ألخنوخ بيذه النبوة، أوحى 
(. فيذه 16660( + )أع6166لييوذا بيا، وىكذا نجد بولس الرسول قد إقتبس بعض من أقوال الشعراء اليونان )تى

كل ما أورده ىؤالء الشعراء فى كتبيم البد وأن يكون األقوال التى إقتبسيا بولس صحيحة ولكن ىذا ال يعنى أن 
  .صحيحا

 بوكريفى أى محرف وغيرصحيح.أوال يعنى ىذا أن يترك ييوذا نبوة صحيحة فى كتاب ألن ىذا الكتاب 
وأخنوخ أنجب متوشالح، الذى كان إسمو نبوة عن اليالك اآلتى فى الطوفان متو )يموت( شالح )يبعث ثانية(. 

نوح وبنيو فى الفمك كان رمز لممعمودية الى فييا تموت الخميقة القديمة الخاطئة لتقوم خميقة جديدة  فالطوفان وخالص
 ( .16،  617  :بط6ليا حياة )

ة الطوفان إيذانا بالموت الذى سيأتى مات سن إبن أخنوخ فكأن إسم إبنو نبوة عما سيحدث، خصوصا أن متوشالح
ة لنوح وبنيو . وكان متوشالح أكبر الناس عمرا، وكأنو بإسمو عاش كنبوة حية عمى العالم ، ولكن كان ىناك نجاة وحيا

 وخالص األبرار ونجاتيم من الطوفان اآلتى. عمييمأمام األشرار باليالك اآلتى 
ىوذا قد جاء أخنوخ أن الرب آت فى ربوات قديسيو ليدين األشرار وييمكيم. ولكن نص نبوة أخنوخ  وىذا معنى نبوة

فى الزمن الماضى كأن أخنوخ قد رأى رؤى العين ما سيحدث ووصف ما رآه، تأكيدا عمى حتمية حدوثو.  أتت = الرب
ونبوة أخنوخ تنطبق عمى الطوفان أوال، وعمى كل دينونة يسمح بيا اهلل عقابا لؤلشرار مثل ىالك سدوم وعمورة أو 

بنو  اهللإستخدم ى نياية األيام. ولقد خراب أورشميم )عدة مرات( وتنطبق عمى مجىء السيد المسيح لمدينونة ف أخنوخ وا 
 متوشالح كنبوة حية لتحذير الناس من غضب اهلل ليتوبوا عن شرورىم.

( ىنا نرى القديسين فى مجد مع المسيح، أما :6:6تس 6( + ):26( + )كو2:-6611:)مت = فى ربوات قديسيو
جميع الكممات = شريرة بل عمى كل كممة شريرة األشرار فييمكون. بل أن اهلل سيدين ليس فقط عمى األعمال ال

 .الصعبة
 

اْلُوُجوِه ىُؤاَلِء ُىْم ُمَدْمِدُموَن ُمَتَشكُّوَن، َساِلُكوَن ِبَحَسِب َشَيَواِتِيْم، َوَفُمُيْم َيَتَكمَُّم ِبَعَظاِئَم، ُيَحاُبوَن بِ 16 " -(:16آية )
 "ِمْن َأْجِل اْلَمْنَفَعِة. 
أى متذمرون كما تذمر الشعب فى البرية، ىؤالء يبدأ تذمرىم ضد الكنيسة ورئاساتيا  مدمدمون = مدمدمون متشكون

وينتيى بتذمرىم عمى اهلل والتذمر ليس بالفم فقط بل بالقمب، فيناك من يسبح بشفتيو ويتذمر بقمبو أى قمبو مبتعد عن 
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المتكبرين يبحثون عن أخطاء أى منقبون عن األخطاء، غير راضين عن نصيبيم مثل الشياطين  = ومتشكوناهلل. 
 = ى تجربة ، متيمين اهلل بالقسوة ، بينما ىم أالرؤساء ليياجموىم ، بل تصل بيم قسوة قموبيم ألن يشتكوا اهلل فى 

ىذا يفقدىم الشبع باهلل ويفقدىم الرؤية الصحيحة لمحبة اهلل ولمطريق الذى يرضى اهلل  = شيواتيم سالكون بحسب
ن خطاياىم ىى السبب فيما ىم فيو من ضيقات إذ أبدًا أويفقدىم بالتالى السالم . وال يعترفون  ويفقدىم تعزيات اهلل ،

 أسمموا انفسيم لمشيطان إذ قبموا من يده كل ىذا الكم من الخطايا .
عتداد بالذات يتيمون اهلل بأأى = فميم يتكمم بعظائم   نو قد ظمميم . ألسنتيم ممموءة عجرفة وا 

يحابون كل من يحصمون منو عمى فائدة. واهلل ىو مصدر كل نعمة فى حياتيم  = أجل المنفعة يحابون بالوجوه من
 ي كممة شكر.أ، ينكرون عميو 

 
 "َوَأمَّا َأْنُتْم َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء َفاْذُكُروا اأَلْقَواَل الَِّتي َقاَلَيا َساِبًقا ُرُسُل َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.17 " -(:17آية )
 تواضع الرسول، إذ ال يحسب نفسو من ضمن رسل المسيح، داعيا إياىم أن يستمعوا لرسل المسيحيا ل
 

ِإنَُّو ِفي الزََّماِن اأَلِخيِر َسَيُكوُن َقْوٌم ُمْسَتْيِزُئوَن، َساِلِكيَن ِبَحَسِب َشَيَواِت »َفِإنَُّيْم َقاُلوا َلُكْم: 18 " -(:18آية )
 "«. ُفُجورِِىمْ 

منقادين لشيواتيم. وىذا تنبأ  =سالكين بحسب شيوات فجورىم مة اهلل وبأن المسيح سيأتى ثانية. بكم= مستيزئون 
 (.:6:،2بط1( + )6661يو6( + )1-:66تى1( + )15617عنو كل الرسل )أع

  =الزمان األخير أما قولو 
وى مجىء الرب بعد صعود الرب إلى السماء يحسب الزمان الباقى زمان أخير، فنحن ال ننتظر شيئا اآلن س .6

 ثانية لمدينونة 
( 61:تس  1كمما وصمنا لنياية األزمنة يزداد اإلرتداد والفجور واليرطقات التى تنتيى بظيور ضد المسيح ) .1

 (.617:( + )رؤ6666+ )لو
 

 "ىُؤاَلِء ُىُم اْلُمْعَتِزُلوَن ِبَأْنُفِسِيْم، َنْفَساِنيُّوَن اَل ُروَح َلُيْم.19 " -(:19آية )
  SENSUAL=  نفسانيون .ىم يعزلون أنفسيم بأنفسيم بإنشقاقيم عن الكنيسة منحازين إلى عدو الخير = المعتزلون

تعنى طبيعيون أى بحسب اإلنسان الطبيعى المولود بحسب الجسد ولم تعمل فيو النعمة عمميا وتغيره إلى خميقة 
من ال يخضع لعمل الروح يرجع ليكون  (، ولكن6061كو1يصير خميقة جديدة ) والروح فالمولود من الماءجديدة ، 

أى غير سالكين بحسب روح اهلل القدوس. إذًا نحن أمام  =قال ال روح ليم إنسانا بحسب الطبيعة الخاطئة لذلك 
وليس لروح اهلل والثانية منساقة لروح اهلل  طبيعتين، األولى جسدانية حسية تنساق وراء األحاسيس والشيوات

ء جسدانيين شيوانيين ، إنشقوا عن الكنيسة التى يقودىا الروح القدس وعن أبنائيا (. وألن ىؤال61-6261كو6)
 .وغرائزىم ىى التى تقودىم يقودىم بل شيواتيمالروحيين ، فيم كأنيم بال روح فالروح ال 
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وِح اْلُقُدِس، َوَأمَّا َأْنُتْم َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء َفاْبُنوا َأْنُفَسُكْم َعَمى ِإيَمانِ 21 "-(:21-21) األيات ُكُم اأَلْقَدِس، ُمَصمِّيَن ِفي الرُّ

 "َواْحَفُظوا َأْنُفَسُكْم ِفي َمَحبَِّة اهلِل، ُمْنَتِظِريَن َرْحَمَة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ِلْمَحَياِة اأَلَبِديَِّة. 21
( أى 1166ال ينطق بيا )رويعطينا أن نعرف كيف نصمى ويشفع فينا بأنات  فالروح القدس، الثالوثنحن أمام عمل 

يعطينا محبة وثقة وطاعة وتسميم إلرادة اهلل فينا . ، و هلل ية يعطينا أن نكون فى وضع وفكر وطمبات وشيوات مرض
يشممنا برحمتو، إذ يشفع فينا بدمو أمام اآلب فنوجد  واإلبن(. 6162يو6) "اهلل محبة"يحيطنا بمحبتو فيو  واهلل اآلب

الرسول بعدما حذرنا من المعممين الكذبة عاد ليوجو أنظارنا إلى حياتنا الداخمية،  =أنفسكم  واإبن مقبولين لدى اآلب.
بنوا جاءت فى إألن فى بناء حياتنا الداخمية خير وسيمة لتجنب خطر ىؤالء المضممين، وضمان خالص نفوسنا وكممة 

 .(1617:إلستسالم لعمل نعمة اهلل )أعصيغة اإلستمرار، فيذه تستمر طوال العمر ونحن نبنى أنفسنا بجيادنا وا
  . كون إنجيال معاشانفى تطبيق كممة اهلل فى حياتنا ف وجيادنا ىو

ديسين، ىذا الذى لم أى رافضين كل إنحراف فكرى أو عقيدى عن اإليمان المسمم مرة لمق =عمى إيمانكم األقدس 
تقيم بال إنحراف ىذا اإليمان يمزم أن يكون مرتبط ن الكذبة. الحياة الروحية تقوم عمى إيمان أقدس مسو يحرفو المعمم

أىم وسيمة لمبناء ىى الصالة، وكل  = مصمين فى الروح القدسإشارة لضرورة الجياد  = فإبنواباألعمال لذلك يقول 
عمل أو جياد بال صالة يكون باطال. والصالة فى الروح القدس تعنى أن الروح القدس يعين ضعفاتنا ويوجو قموبنا 

( + 11،61،566م فينا تضرعاتنا وتعنى أن نكون فى شركة مع اهلل فى المسيح يسوع بواسطة الروح القدس )روويمي
 -وتأثير الروح. والروح القدس نسمع صوتو داخمنا 6(. ىى صالة تحت إرشاد 6661)أف
( ويقول داود 61  62و"خذوا معكم كالما ... قولوا" )ى فكار وكممات ننطق بيا فى الصالةأقدس يعطينا ل( الروح ا 6

 ( . فكان الروح القدس ىو الذى يضع الكممات عمى فم داود .21النبى "لسانى قمم كاتب ماىر" )مز 
( يعطينا الروح القدس الشعور باإلنسحاق أمام اهلل بفتح أعيننا عمى قداسة اهلل وخزينا أمامو بسبب خطايانا . 1

ن اهلل عنده يعطيو الشعور المفرح بالبنوة . وىذا معنى السجود هلل ( ومن يسك661  10والمنسحق يسكن عنده اهلل )إش
  . (2بالروح والحق )يو

( ، ويعطينا الشعور بأبوة اهلل لنا )غل 662 61ويعطينا رؤية صحيحة عن المسيح، فيو يأخذ مما لو ويخبرنا )يو( :
2 61. ) 
 ( . 61 1( يسكب مشاعر الحب هلل فى قموبنا )رو2

 .( :، 1(.ومن لو أذنان لمسمع فميسمع ما يقولو الروح)رؤ60 17رإداخمى وبإقناع )وكل ىذا بحوار 
ىذه ىى الطريقة الثانية لمبناء، أن ندخل فى محبة اهلل، فى عالقة مستمرة مع اهلل، = إحفظوا أنفسكم فى محبة اهلل  

روح. ومن يحبو سيمتنع عن كل تنمو محبتنا لو ونكتشف محبتو لنا فنحبو باألكثر ، خصوصا بعد ما أعطاه لنا ال
 (.1:662خطية تغضبو وسينفذ كل وصية قاليا )يو 

ىذه ىى الطريقة الثالثة لمبناء. أن نحيا منتظرين مجىء المسيح،  =منتظرين رحمة ربنا يسوع لمحياة األبدية 
متوقعين فى نفس و  . سنمقاه اآلناىرين مستعدين كأننا س، نحيا (فى أى لحظة نا بالجسدموتأو يئو )متوقعين مج
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الوقت أنو عند مجيئو يشممنا برحمتو لنحيا معو حياة أبدية وخالل إنتظارنا ال نطمب سوى رحمتو فنحن ال نستحق 
 شىء. ال معنى لجيادنا وحفظنا أنفسنا طاىرين ما لم نكن نتوقع بالرجاء حياة أبدية.

لذى يدفعنا لمصالة أى لمصمة مع اهلل بطريقة نحن محفوظين فى محبة اآلب برحمة اإلبن وبعمل الروح القدس فينا ا
 صحيحة.

 إنتظار مجىء المسيح وما سيعطيو لنا من أمجاد يجعمنا نحتقر األمور الزمنية والممذات الجسدانية
)والحظ أن من عاش يصمى فى الروح القدس  ويحفظ نفسو من المؤكد أنو ستشممو رحمة ربنا يسوع فى الحياة  

 األبدية(
 

 "َواْرَحُموا اْلَبْعَض ُمَميِِّزيَن، 22 " -(:22آية )
البعض تشكك وضعف بسبب كثرة اليرطقات والبعض ال يتورع أن ينشر اليرطقات فى تحد هلل ولمكنيسة .  =مميزين 

ز من الذى و المنحرفة. وعمى الكنيسة أن تمي  ئالثانى يحتاج لمشدة لمقاومة مبادفالنوع األول يحتاج لمرحمة والصبر، و 
من يرعى الخراف ال ينبغى أن يكون دة. ويقول القديس يوحنا الدرجى "و بالرحمة، ومن الذى تقطعو وتعاممو بشتعامم

 أسدا وال نعجة".
 

 "َوَخمُِّصوا اْلَبْعَض ِباْلَخْوِف، ُمْخَتِطِفيَن ِمَن النَّاِر، ُمْبِغِضيَن َحتَّى الثَّْوَب اْلُمَدنََّس ِمَن اْلَجَسِد.23 " -(:23آية )
 بتو من اجميم.طم

تعامموا مع من إرتد، أو إنحرف فى طريق الخطية وحاولوا أن تعيدوا ما أمكنكم أن تعيدوه لحظيرة = خمصوا البعض 
مبغضين حتى = المسيح. ولكن فى تعاممكم معيم إحذروا من أن تتأثروا بإقتناعاتيم ومواقفيم أو خطاياىم فتتموثوا بيا 

مل مع الخطاة كمن ىم مصابين بداء خبيث قابل لمعدوى ينبغى أن نحترس منو أى نتعا =الثوب المدنس من الجسد 
 أشد اإلحتراس، كما كان الييود يفعمون إذ يحرقون ثياب األبرص.

شارة ألن الثوب  والكممة المستخدمة لمثوب ىنا ىو الثوب الداخمى المالصق لمجسد إشارة لمجو المحيط بالخاطىء، وا 
فرزه الجسم. وىؤالء الخطاة يفرزون سموما بيرطقاتيم وفجورىم فمنحذر منيا ونحن نحاول المالمس لمجسم يتدنس بما ي

-:676نختطفيم من نار الخطية التى تقود لنار جينم )مت =النار  مختطفين من= أن نجذبيم من حياتيم الخاطئة 
 نتشموا من النار.إ(. وكان لوط وبناتو قد 6616( + )رؤ61

واألقرب لممنطق أن يخاف الخادم من أن ، أن تتموثوا أو تفيم بأن تخيفوىم من اليالك  وأنتم خائفين من = بالخوف
 يتأثر بخطايا المخدوم الشريرة فيذا يتفق مع تشبيو مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد.

 
 "ِه ِباَل َعْيٍب ِفي االْبِتَياِج، َواْلَقاِدُر َأْن َيْحَفَظُكْم َغْيَر َعاِثِريَن، َوُيوِقَفُكْم َأَماَم َمْجدِ 24 " -(:24آية )

ذا كان اهلل قادر أن يحفظنا ، إذًا عمينا أن ال نخاف من الخدمة  = غير عاثرين يمانيا وسموكيا. وا  فكريا وعقيديا وا 
 وسط المنحرفين



(اإلصحاح األول)رسالة يهىذا   
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 يذكرنا بالمجد المعد لنا لنتشجع ونسير ونخدم بأمانة. = يوقفكم أمام مجده 
 

َلى ُكلِّ الدُُّىوِر. آاإِللُو الْ 25 " -(:25آية ) ْمَطاُن، اآلَن َواِ   "ِميَن.َحِكيُم اْلَوِحيُد ُمَخمُِّصَنا، َلُو اْلَمْجُد َواْلَعَظَمُة َواْلُقْدَرُة َوالسُّ
المجد  لو= الذى يعرف كيف يحفظ كنيستو، ويتعامل مع كل نفس لذلك يسبحو الرسول قائال =  اإللو الحكيم
 والعظمة...


