كيف يرسل اهلل عمل الضالل حتي
يصدقوا الكذب ؟  2تسالونيكي :2
12-11
Holy_bible_1

الشبهة

هل يريد الرب أن ُيخلص الناس أم يصدقوا الكذب ويهلكون ؟
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اهلل ال يضل البشر وال يجرب بالشر وال يقسي القلوب ولكنه ال يجبر احد فهو يسمح لبعض الوقت
بان المضل الذى هو الشيطان وايضا هو عدونا المجرب بان يضل بعض االشرار الذين في قلوبهم
شر والكذب واحبوا الشر اكثر من الخير فالشيطان ال يستطيع ان يفعل شيئ اال بسماح من اهلل
وايضا بان يضل من رفض السماع لكلمات اهلل الحقيقية واحب الظلمة اكثر من النور وان يجرب
الكل لينقي الحنطة من الزوان  .ويسمح لقساة القلوب لبعض الوقت بان يقسوا علي ابناؤه ولكن
الن ارادة اهلل هو الخير فقط وهذا الن سماح اهلل يختلف عن ارادة اهلل فقد يسمح اهلل بالشر ولكن
اهلل يريد فقط الخير ولكنه ال يجبر احد .فاهلل يتدخل ليظهر البناؤه عظم محبته ويترك الذين اشتهوا
الشر ان يجنوا ثمار الشر الذي زرعوه .وهو وعد بان ال يجرب ابناؤه فوق ما اليستطيعون احتماله
ويعطي مع التجربة المنفذ ونهاية التجربة تكون دائما لخير ابناؤه.

ولتاكيد ذلك ندرس العدد في سياقه

رسالة بولس الرسول الثانية الي أهل تسالونيكي 2
هذا االصحاح يتكلم فيه معلمنا بولس الرسول عن ابن الهالك الذي سياتي في اخر االيام قبل
المجيئ الثاني للرب يسوع المسيح فهو يتكلم بنبوة
وفي الجزء االول من االصحاح يتكلم معلمنا بولس الرسول عن االرتداد والبشر الذين سيصروا
علي ترك الرب بارادتهم ورفضه والبحث عن ضد الرب فسيسمح الرب للشيطان بان يستعلن ابن
الهالك وعمل الضالل
 1 :2ثم نسالكم ايها االخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح و اجتماعنا اليه
في هذا العدد يرد معلمنا بولس الرسول علي بعض التسالونيكيين الذين فهموا خطأ من رسالته
االولي لهم ان يوم الرب قد حضر فرفض بعضهم ان يعمل  .فهنا يوضح ان يوم الرب قريب ولكن
قبله توجد عالمات ستحدث فال يخدعهم احد ويقنعهم بالتفرغ وترك العمل
 2 :2ان ال تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم و ال ترتاعوا ال بروح و ال بكلمة و ال برسالة كانها منا اي
ان يوم المسيح قد حضر
ال بروح وال بكلمة هو يقصد بها بعض المعلمين الكذبه الذين ادعوا ان عندهم وحي بهذا  .وال
برسالة وهو يرد علي من كتبوا رسالة ونسبوها إلي بولس الرسول بأن اليوم قريب .فارتاعوا بسب
ذلك .فأرسل لهم هذه الرسالة وأعطاهم عالمة علي الرسائل الحقيقية التي يرسلها هو (راجع 2
تس .)11 ،11 :3

 3 :2ال يخدعنكم احد على طريقة ما النه ال ياتي ان لم يات االرتداد اوال و يستعلن انسان
الخطية ابن الهالك
وهنا يوضح معلمنا بولس الرسول ان المسيح لن ياتي اال بعد االرتداد العام ولكي يرتد البشر يجب
بالطبع ان تكون البشارة اصال وصلت للمسكونة كما قال الرب يسوع في متي  12 : 22وهذا
سيحتاج الي زمن طويل
وبعد ان تمتد البشارة ياتي بعدها االرتداد .وعندما يصل االرتداد ذروته يتعلن ابن الهالك هو هالك
ويسعي الهالك البشر ،ففيه كل قدرة الشيطان (رؤ  ،)2 :13هو ابن إلبليس يعمل أعمال أبيه
(يو  1( + )22 :1يو  .)11 :3والشيطان هلك العتزاله اهلل ،من يسير وراء الشيطان يهلك فهو
سيعتزل اهلل ،أتباع الشيطان يحملون صورته ويكونون علي مثاله محبين لهالك الناس ،كما يحمل
أبناء اهلل صورة اهلل .وانسان الخطية هو إنسان حقيقي يلبسه الشيطان ليعمل فيه بكل طاقته حتى
إن أمكن يضل حتى المختارين (مت ( + )22 :22رو .)2 :13
ولقبه بانسان الخطية هو عكس المسيح فالمسيح هو استعالن للبر ،فيه تشخيص كمال البر
اإللهي ،من يقتنيه إنما يقتنى بر اهلل فيه ،أما هذا فتتشخص فيه الخطية ببث روح الشر في
أتباعه ،وفي أنه يقاوم كل بر حقيقي.
 2 :2المقاوم و المرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا حتى انه يجلس في هيكل اهلل كاله
مظه ار نفسه انه اله

صفاته انه مقاوم للمسيح ومتكبر ويبطل كل عبادة سواه .وهذا نص ما ذكره دانيال النبي في (دا
وغالبا هو الوحش في سفر الرؤيا (ص  )21 ،11 ،13 ،13وهو
 )33 :11عن الملك المتأله
ً
ضد المسيح في رسائل معلمنا يوحنا الحبيب .المقاوم = فهو سينطق بما هو ضد العلي ويتجاسر
بإرتكاب أعمال شريرة ضد المسيحيين .يتركز فيه كل ارتداد شيطاني ،ويخادع الناس بأنه إله،
وفي كبرياء يثير الناس ضد اهلل.
وقد ساد في القرون األولي إعتقاد أن هذا اإلنسان يظهر بعد زوال الدولة الرومانية ،وأن
اإلمبراطور الروماني هو القوة المقاومة لظهوره لذلك صلوا ليستقر اإلمبراطور علي كرسيه وتبقي
يهوديا ومن سبط دان.
الدولة الرومانية .وحدد بعض اآلباء أنه سيكون
ً
رمز له مثل أنطيوخس
وقال البعض من اآلباء أن كثيرين من المقاومين هلل وللمسيح كانوا ًا
إلها.
أبيفانيوس آخر الملوك اليونان الذين حكموا اليهود ،ونيرون الذي حسب نفسه ً
أن اليهود سيقبلون هذا اإلنسان علي أنه المسيح "أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلوني ،إن أتي
أخر باسم نفسه (إنسان الخطية) فذلك تقبلونه" (يو  ،)23 :5وباسم نفسه أي يطلب مجد نفسه
في كبرياء .وهم سيقبلونه إذ يظنون أنه في كبريائه وعظمته قادر أن يعطيهم مجد العالم وحكم
العالم.
هيكل اهلل :يري بعض اآلباء ومنهم كيرلس الكبير أن ضد المسيح يقوم بتجديد الهيكل اليهودي في
أورشليم كمركز لعمله .ويري ذهبي الفم وأغسطينوس وغيرهم أنه يتربع في هيكل الكنيسة
المسيحية .وهناك رأي أن المؤمن هو هيكل هلل ،تقدس بالمعمودية ،أما هذا فسيفسد قلوب الناس

ويمألها شر لحسابه .إ ًذا إنسان الخطيئة هو إنسان حقيقي يظهر قبيل مجيء المسيح ،ليقيم
إلها ويقاوم الكنيسة المسيحية كضربة نهائية من قبل الشيطان قبل أن يحتضر بأعالن
نفسه ً
ملكوت اهلل األبدي ،وهو سيثير حركة إرتداد عن اإليمان ويقاوم هو وأتباعه كل حق ويقفون ضد
اهلل ويدنس المواضع المقدسة دا  31 ،31 :11والرسول يطلب من التسالونيكيين أن ال يظنوا أن
شرور ال
ًا
يوم اهلل أتي قبل أن يظهر هذا اإلنسان ،ويرتد الكثيرين وسماه إنسان الخطية ألنه يصنع
سيهلك معه كل من تبعه
سيهلك بل ُ
حصر لها ويثير اآلخرين لفعل ذلك ،وهو ابن الهالك فهو َ
إلها.
ويكون ً
سبباً في هالك كثيرين .ويدعي المقاوم ألنه يقف ضد اهلل والمرتفع إذ يقيم نفسه ً
ويكمل في وصفه قائال
 5 :2اما تذكرون اني و انا بعد عندكم كنت اقول لكم هذا
 3 :2و االن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته
 1 :2الن سر االثم االن يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز االن
 1 :2و حينئذ سيستعلن االثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه و يبطله بظهور مجيئه
 1 :2الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة و بايات و عجائب كاذبة
 11 :2و بكل خديعة االثم في الهالكين النهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا
هؤالء يحبون الكذب ،ولهم االستعداد لقبول الكذب ،هؤالء يتركهم اهلل حتى يصدقوا الكذب ،ومن
يسرون بالضالل يسر اهلل بأن يسلمهم للضالل ،لضاللهم .فالمسيح حين جاء جذب إليه محبى

الحق ،وضد المسيح حين يجئ بجذب إليه محبي الضالل .فمن هذا الجزء نفهم ان اهلل ال يضل
احد وال يرسل عمل ضالل الحد لكي يضله بدون ذنب كما فهم المشكك  .ولكن هو يتكلم في
المستقبل الذين الحق الكتابي معلن لهم وهم عن اختيار بحرية يرفضون بل يقاومون  .فهؤالء بعد
ان يستهلكوا زمان توبتهم ياتي الضالل الذي بحثوا عنه وطلبوه.
 11 :2و الجل هذا سيرسل اليهم اهلل عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب
عمل الضالل وهو الشيطان الذي سيحل زمانا يسي ار  .ولماذا يسمح اهلل بفك الشيطان من أسره
وظهور هذا األثيم ؟ لسبب واحد ،أن الناس سيكونون رافضين هلل طالبين الشر والخطية والرب
يعطيك حسب قلبك ويتمم مشورتك (مز ،)22 :21والناس اآلن صاروا ال يريدون المسيح بل
يريدون الشر فسيعطيهم اهلل بحسب قلبهم سيرسل إليهم اهلل عمل الضالل ومعناه أن اهلل ال يمنع
الشرير من ارتكاب الشر ،فيجد الشيطان مجاالً إلتمام مقاصده الشريرة .قد يسمح اهلل لألشرار
يتعمدون الحيدان عن الحق ويرفضونه .وهو أحياناً
بالوقوع في الشر والخطأ قصاصاً منه للذين َّ
شر أردأ .فاهلل ال يمنع الشرير غير
يعاقب الشرير على فعل الشر بأن يسمح للشرير بالوقوع في ٍّ
التائب من ارتكاب الشر عندما يقصد أن يتمادى في شره .وفي رومية  22-11 :1ينسب الرسول
بولس انحطاط الوثنيين األخالقي إلى قضاء اهلل العادل ،ألنهم يحجزون الحق باإلثم ويعبدون
األوثان .فال نجد هنا تناقضاً بين صفات اهلل المختلفة .فهو صالح وعادل في الوقت نفسه ،كما أن
القاضي الجالس على كرسي القضاء كثي ارً ما يحكم على المجرمين باإلعدام ولو كان ذا قلب
عطوف .فالصالح والعدل صفتان مجتمعتان معاً ،دون أن تتعارضا .فعندما يقول الكتاب إن اهلل قد

يكف عن محاولة إرجاع
أرسل عمل الضالل أو ما يشبه هذا ،فهو يقصد تنفيذ قصاصه العادل بأن ّ
الخاطئ بعمل روحه القدوس فيه
 12 :2لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا باالثم
فاهلل لم يضلهم ولكن هم الذين لم يصدقوا الحق المعلن ورفضوه فتركهم اهلل لشهوات قلوبهم من
الضالل فهم الذين سروا بالثم
متجسدا ولم يعد لإلنسان عذر في جهالته ،ومع ذلك فقد ُوجد أناس ال
لقد سبق فجاء الحق
ً
يصدقوا بل يفرحوا باإلثم .هؤالء أسلموا أنفسهم للجهل والظلمة ،فيسمح اللَّه بإرسال المضلل ال
ليضلهم ،وانما ليفضح أعماقهم الشريرة،
واضرب مثال علي ذلك وهو فرعون فالرب ارسل له انذارات كثيرة ولكنه رفض التوبه فبعد الضربه
السادسه واالنذار السادس وبعد ان استهلك فرعون كل فرص التوبة بدا الرب يقسي قلبه اكثر
ليتمجد به امام شعبه وامام المصريين ايضا
فاهلل ال يعاقب اال بعد االنذار واال بعد استهال ك فرص التوبه وحتي عقاب الرب هو ان يترك الشرير
يسقط في ما احب واختار وهو عمل الضالل والمضل

 13 :2و اما نحن فينبغي لنا ان نشكر اهلل كل حين الجلكم ايها االخوة المحبوبون من الرب ان
اهلل اختاركم من البدء للخالص بتقديس الروح و تصديق الحق

فتاكدنا
اوال ان الكالم ليس عن صفات اهلل بل عن الزمان االخير ومجيئ ابن الهالك
ثانيا ان اهلل ال يضل احد بل يظهر الحق ولكن من يسر باالثم ويطلبه ويكون هو اختياره يسمح
اهلل لالثيم وهو الشيطان ان يسيطر عليه والشيطان بالطبع مضل فيهلك هذا الشرير بعمل الضالل
ثالثا هم استهلكوا زمان توبتهم فعقاب اهلل من جزاء العمل عدل
رابعا اهلل ال بد ان يحمي اوالده من هؤالء االشرار فاحيانا يكون من شرهم حفروا حفرة البناء اهلل
فيعميهم اهلل فيسقطون في الحفرة التي حفروها البناء اهلل  .فسقوطهم في الحفرة التي حفروها ال
يعني ان اهلل اضلهم فسقطوا ولكن هم الذين حفروها بايديهم النهم احبوا الشر ولكن اهلل العادل
جعلهم يسقطوا فيها حماية الوالده وايضا عقابهم بعدل
بالفعل اهلل يريد خالص الجميع
رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 2
ص َنا ِ
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اهلل،
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الن ِ
ون.
ونَ ،وِالَى َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َح ِّ
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سفر إشعياء 22 :25

اخلُصوا يا ج ِميع أَقَ ِ
ِ ِ
اصي األ َْر ِ
آخ َر.
س َ
ا ْلتَفتُوا إِلَ َّي َو ْ ُ َ َ َ
ض ،أل َِّني أََنا اهللُ َولَ ْي َ

سفر حزقيال 32 :11
اح َي ْوا.
وتَ ،يقُو ُل َّ
الس ِّي ُد َّ
ُسر ِب َم ْو ِت َم ْن َي ُم ُ
الرب ،فَ ْار ِج ُعوا َو ْ
أل َِّني الَ أ َ

سفر حزقيال 11 :33
الشِّر ِ
َن َي ْرجعَ ِّ
ُسر ِب َم ْو ِت ِّ
ير َع ْن
ُق ْل لَ ُه ْمَ :ح ٌّي أََناَ ،يقُو ُل َّ
الس ِّي ُد َّ
يرَ ،ب ْل ِبأ ْ
الرب ،إِ ِّني الَ أ َ
الشِّر ُ
طَ ِر ِ
يل؟
يق ِه َوَي ْح َيا ِ.ا ْر ِج ُعواْ ،ار ِج ُعوا َع ْن طُُرِق ُك ُم َّ
س َرِائ َ
الرِد َ
ون َيا َب ْي َ
يئ ِة! َفلِ َما َذا تَ ُموتُ َ
ت إِ ْ

رسالة بطرس الرسول الثانية 1 :3
الرب ع ْن و ْع ِد ِه َكما ي ْح ِسب قَوم التَّباطُ َؤِ ،
َن َي ْهلِ َك
لك َّن ُه َيتَأ ََّنى َعلَ ْي َناَ ،و ُه َو الَ َي َ
اء أ ْ
َ َ ُ ٌْ َ
ش ُ
الَ َيتََباطَأُ َّ َ َ
َن ُي ْق ِب َل ا ْل َج ِميعُ إِلَى التَّْوَب ِة.
اسَ ،ب ْل أ ْ
أَُن ٌ

إنجيل يوحنا 11 :3
ِ
ص ِب ِه ا ْل َعالَ ُم.
أل ََّن ُه لَ ْم ُي ْر ِس ِل اهللُ ْاب َن ُه إِلَى ا ْل َعالَِم لِ َي ِد َ
ين ا ْل َعالَ َمَ ،ب ْل ل َي ْخلُ َ

إنجيل يوحنا 31 :3
ِ ِ
ُخ ِر ْج ُه َخ ِ
ار ًجا.
اآلب فَِإلَ َّي ُي ْق ِب ُلَ ،و َم ْن ُي ْق ِب ْل إِلَ َّي الَ أ ْ
ُكل َما ُي ْعطيني ُ

سفر إشعياء 11 :31
ِِ
وِلذلِ َك ي ْنتَ ِظر َّ ِ
يع
وم لِ َي ْر َح َم ُك ْم ،أل َّ
الر َّ
وبى لِ َج ِم ِ
َن َّ
اء َ
له َح ّ
ب إِ ُ
ق .طُ َ
الرب ل َيتََر َ
َ
َ ُ
ف َعلَ ْي ُك ْم َ .ولذل َك َيقُ ُ
م ْنتَ ِظ ِر ِ
يه.
ُ

النه اله محبة
سفر إرميا 3 :31
الر ْح َم َة.
ت لَ ِك َّ
اءى لِي َّ
َج ِل ذلِ َك أ ََد ْم ُ
َح َب ْبتُ ِكِ ،م ْن أ ْ
الرب ِم ْن َب ِعيد« َ :و َم َحبَّ ًة أ ََب ِد َّي ًة أ ْ
تََر َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :2
وم ْن الَ ي ِحب لَم يع ِر ِ
َن اهللَ َم َح َّب ٌة.
ف اهللَ ،أل َّ
ُ
ْ َْ
ََ

وهو عادل وامين
سفر التثنية 2 :32

يهِ .
له أَما َنة الَ جور ِف ِ
ام ُل ص ِنيع ُه .إِ َّن ج ِميع ِ ِ
الص ْخر ا ْل َك ِ
ِ
ِّيق َو َع ِاد ٌل ُه َو.
صد ٌ
َ َ ُ
َ ُ
َْ َ
ُه َو َّ ُ
سُبله َع ْد ٌل .إ ُ َ

وهو ال يجرب بالشرور
رسالة معلمنا يعقوب
 13الَ ي ُق ْل أَح ٌد إِ َذا جِّرب« :إِ ِّني أُج َّرب ِم ْن ِقب ِل ِ
َن اهللَ َغ ْي ُر ُم َج َّرب ِبالش ُر ِ
ب
اهلل» ،أل َّ
ورَ ،و ُه َو الَ ُي َجِّر ُ
َ
َ ُ
ُ َ
َ
َ
َح ًدا.
أَ
ِ
ِ
ش ْه َوِت ِه.
ع ِم ْن َ
ب َوا ْن َخ َد َ
ب إِ َذا ا ْن َج َذ َ
َ 12ولك َّن ُك َّل َواحد ُي َج َّر ُ
السيد المسيح هو ملك السالم واله السالم واالعداد كثيره تشهد علي ذلك
إنجيل يوحنا 21 :12
«سالَما أَتْر ُك لَ ُكم .سالَ ِمي أ ْ ِ
وب ُك ْم َوالَ
ضَ
ُع ِطي ُك ْم أََنا .الَ تَ ْ
س َك َما ُي ْع ِطي ا ْل َعالَ ُم أ ْ
ط ِر ْب ُقلُ ُ
ُعطي ُك ْم .لَ ْي َ
ْ َ
َ ً ُ
تَْرَه ْب.

ولكن السالم يشترط االستقامه وايضا السالم العام يشترط معاقبة المخالفين ليعود السالم للعامة
بمعني لو ملك اراد ان يسود السالم البد ان يعاقب من يخترق جو السالم بالتعدي علي حقوق
االخرين

والمدينه التي يقال ان فيها سالم يكون فيها جهاز شرطه قوي وعادل ليعاقب المخالفين بسرعه
ليسود السالم
ومملكة المسيح ضدها عدو الخير الشرير وهو الشيطان واتباعه فلكي يبقي المسيح السالم البناؤه
البد من ان يعاقب من يتعدي علي اوالده لكي ال يجبروا اوالده علي الخطأ
سفر المزامير 3 :125
الصد ِ
ار علَى َن ِ
أل ََّن ُه الَ تَ ِ
ص ِ
ون أ َْي ِد َي ُه ْم إِلَى ِ
اإل ثِْم.
ين ،لِ َك ْيالَ َي ُم َّد ِّ
يب ِّ
صا األَ ْ
الصدِّيقُ َ
ِّيق َ
ش َر ِ َ
ْ
ستَقر َع َ

وال يوجد تناقض في ذلك الن لتحقيق السالم البد ان يكون هناك نظام قوي وعادل لمعاقبة الشرير
ولكن الرب يعطي فرصه لالشرار لكي يتوبوا ومتي استهلكوا فرص التوبه يعاقبهم ولكن يطلب منا
ان نترك له هو الدينونه النه هو الوحيد الديان العادل

والمجد هلل دائما

