
  رسالة يھوذا
  

  جاھد من أجل اإليمان
  
   بالرب ألنه يتمسك بككعندما يسود الشر تمس

  
  الكاتب 

  
  .دى الرسائل الھامة في العھد الجديدح أخو يعقوب الذي كتب إ–ھو يھوذا 

  
  تاريخ الكتابة

  
د وإن . م65 – 60ًربما يكون يھوذا قد كتبھا قبيل كتابة بطرس رسالته الثانية، تقريبا بين عامي  كان البعض يعتقد أن يھوذا كتب رسالته بع

  .وعلى أية حال فھناك تشابه واضح بين ھاتين الرسالتين. ذلك
  
  

  الغرض من الكتابة
  

ؤمنيين واض المسيحيين وراء المعلمين المرخشي يھوذا أن ينجذب بع اد في "غين الذين يعلمون التعاليم المضللة، فكتب ليحث الم ى الجھ عل
  ) 3 – 1ه آي" (سبيل اإليمان

  

  كيف تقرأ سفر يھوذا
  

ا  ة المقاعد، بينم رط أحزم ذكرھم ب ذي ي ذار ال بعض يتجنب اإلنزعاج فيعطل اإلن ل أن ال قليلون ھم الذين يرحبون بوجود صوت لإلنذار، ب
ة بالنسبة لحياتنا، ولكن ل مثل ھذه اإلنذارات والتحذيرات قد يكون بالغ الخطوروتجاُھ. ًيفصل آخرون أجھزة إنذار الحريق التي تنطلق كثيرا

ًومن ھنا يجب أن نلتفت بكل انتباه لھذه الرسالة، ففي كلمات قصيرة يطلق يھوذا إنذارا يجب . األسوأ من ذلك ھو تجاھل التحذيرات الروحية
  .أال تفكر في إخماد صوته

  
ا واضحا من أجل الحقفبينما تقرأ عبارات يھوذ ًا المحفزة قد تشعر أنھا تدفعك ألن تقرر أن تأخذ موقف تعدادك . ً دفعك ألن تفحص اس د ت وق

ر ر : ًألن تجاھد من أجل اإليمان، بينما تقودك كلمات الترنيمة المملؤة فرحا في نھاية ھذه الرسالة القصيرة إلى مصدر رجائك األكب إلھك غي
  .ثيل لھا على رؤيتكالمحدود ذي القدرة التي ال م

  
ين  وذا من وصف المعلم ل يھ ل الحظ كيف انتق ة، ب وعلى الرغم من قصر ھذه الرسالة، فال يفوتك تأثيرھا القوي أو ما فيھا من صور ثري

ة ى التحذيرات المباشرة في . الكذبه إلى إعالن إدانتھم، ثم إلى تشجيع القراء على أن يعيشوا الحياة المسيحية الحقيقي الة وركز عل ذه الرس ھ
لة بطرس الثانية، فالحظ كم من أفكار متوازية بين ھاتين اوبينما تقرأ قد تريد أن تعود مرات عديدة إلى رس. ووعود هللا الھائلة المرتبطة بھا

  .ًالرسالتين إذا أن كال منھما تركز على محاربة التعليم الكاذب في الكنيسة
 


