لماذا من رفض الرب سيذهب الي
الجحيم والرد على االله السادي
Holy_bible_1

الشبهة

يردد كثيرين من غير المؤمنين فكرة لماذا إله يخلق البشر بدون اختيار منهم ومن يرفض هذا
االله يلقيه في الجحيم االبدي اليس هذا إله سادي؟ نار وعذاب أبدي لمجرد إنسان لم يقبل االله
فأى سادية تلك!

الرد

الملحد دائما يعترض على الجحيم رغم انه ال يؤمن بوجوده ولو يريد فقط ان يجادلنا عن الجحيم
كفكرنا يجب ان يدرك ان فكرنا ليس عن الجحيم بل عن هللا خالق كل شيء وصاحب كل شيء
وملكوت هللا الذي يعده لنا .ولكن الن تركيزهم هو عن الجحيم فسيكون الموضوع عن هل الجحيم
يثبت ان هللا سادي ام ال.
للرد على هذا الموضوع سأقسم الرد الي
ليست سادية بل اختيار
وصف الجحيم
خاتمة

ليست سادية بل اختيار
في البداية اريد أن أوضح ان هذه الفكرة هي مغلوطة الن ليس هذا ما قصده الرب وما قاله.
فالفكرة في البداية باختصار شديد الرب أحب االنسان ولهذا خلقه.
سفر إرميا 3 :31
ِ
ِ ِ
َتراءى لِي َّ ِ ِ
الر ْح َم َة.
َج ِل ذلِ َك أ ََد ْم ُت َل ِك َّ
َحَبْب ُتك ،م ْن أ ْ
الر ُّب م ْن َبعيد« َ :و َم َحَّبة أََبدَّية أ ْ
ََ
مثل اب يحب األبناء فلهذا ينجبهم .هو ليس سادي وليس يفرض عليهم شيء واال بهذا المقياس
أصبح كل اب ينجب هو سادي حتى لو كان محب البناؤه.

فاهلل لذته في االنسان
سفر االمثال 8
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َ 31ف ِر َحة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ
فاهلل كاب حنون محب أنجب ألجل محبته لألبناء رغم انه ال يريد منهم شيء اال ان يعطيهم محبته
بل هو خلق االنسان ليدهلل مثل اب البنه
سفر إشعياء 12 :66
ِ
ُم ِم َك َسْيل َج ِارفَ ،ف َتْر َض ُعو َن،
ال َّ
أل ََّن ُه َ
هك َذا َق َ
الر ُّب« :هأََن َذا أُد ُير َعَلْي َها َسالَما َكَن ْهرَ ،و َم ْج َد األ َ
الرْكَب َتْي ِن ُت َدَّلُلو َن.
َو َعَلى األَْي ِدي ُت ْح َمُلو َن َو َعَلى ُّ
وهللا احبنا كمجبة العريس للعروس
سفر إشعياء 5 :62
ِ
اب ع ْذراء ،ي َت َزَّوج ِك بُن ِ
يس ِباْل َعُر ِ
وكَ .وَك َفَر ِح اْل َع ِر ِ
أل ََّن ُه َكما َي َت َزَّو ُج َّ
له ِك.
وس َي ْفَر ُح ِبك ِإ ُ
الش ُّ َ َ َ َ ُ َ
َ

سفر هوشع 2
ان واْلمر ِ
طُب ِك لَِن ْف ِسي ِباْل َع ْد ِل َواْل َح ِق َو ِ
احمِ.
َخ ُ
َخ ُ
طُب ِك لَِن ْف ِسي ِإَلى األََب ِدَ .وأ ْ
َ 19وأ ْ
اإل ْح َس ِ َ َ َ
طب ِك لَِن ْف ِسي ِباأل ِ
الر َّب.
ين َّ
 20أ ْ
َماَنة َف َت ْع ِرِف َ
َخ ُُ
َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :21
احد ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ
السبع ُة اْلجام ِ
السْب ِع
ات اْل َم ْمُل َّوِة ِم َن َّ
السْب َعة اْل َمالَ ئ َكة َّالذ َ
اء ِإَل َّي َو ِ ٌ َ
ُث َّم َج َ
ين َم َع ُه ُم َّ ْ َ َ َ
َخيرِة ،وَت َكَّلم م ِعي َق ِائال« :هُل َّم َفأ ُِريك اْلعروس ام أَر َة اْل َخر ِ
َّ ِ ِ
وف».
َ
ُ
َ َ َُ َ ْ َ
الضَرَبات األ َ َ َ َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 2 :11
ِ
َفِإِني أَ َغار عَلي ُكم َغيرَة ِ
ِ
ِ
يح.
اء َع ِفي َفة لِْل َم ِس ِ
هللا ،أل َِني َخ َ
ُ َ ْ ْ َْ
طْب ُت ُك ْم لَر ُجل َواحد ،ألُ َقد َم َع ْذَر َ

ولكن ربنا ال يجبر احد فرغم ان لذته مع بني ادم كمحبة االب لالبناء اال انه ال يجبرهم كابناء ان
يحبوه كاب ضد ارادتهم
سفر االمثال 8
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َ 31ف ِر َحة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ
ِِ
طُرِقي.
ظو َن ُ
ين َي ْح َف ُ
اس َم ُعوا لِيَ .ف ُ
وبى لَّلذ َ
َ « 32ف َ
طَ
اآلن أَُّي َها اْلَبُنو َن ْ
 33اسمعوا َّ ِ
وه.
اء َوالَ َتْرُف ُ
ض ُ
ْ َُ
يم َوُكوُنوا ُح َك َم َ
الت ْعل َ
ان َّال ِذي يسمع لِي س ِ
يعي ،ح ِ
اه ار ُك َّل يوم ِعْن َد مص ِار ِ
وبى لِ ِ
إل ْن َس ِ
افظا َق َو ِائ َم أَْب َوا ِبي.
ُ 34
َ
َْ َُ
َْ
طَ
ََ
َ
ِ ِ ِ
الر ِب،
ال ِرضى ِم َن َّ
 35أل ََّن ُه َم ْن َيجُدني َيجُد اْل َحَيا َةَ ،وَيَن ُ
ِ
ئ َعِني َي ُضُّر َن ْف َس ُهُ .ك ُّل ُمْب ِغ ِض َّي ُي ِحُّبو َن اْل َم ْو َت».
َ 36و َم ْن ُي ْخط ُ
فالذي يكره ابوه رغم محبة ابيه له هو مثل من يكره الحياة ويحب الموت أكثر

بل هللا خلق المالئكة هم خدام
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 7 :1
ِ
وع ِن اْلمالَ ِئ َك ِة يُقولِ َّ « :
يب َنار».
ََ
َّام ُه َل ِه َ
َ ُ
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِرَياحا َو ُخد َ
َ
ويوكلهم ان يخدموا أبناؤه البشر.
وهللا خلق االنسان لكي يعيش معه في نعيم الي االبد
سفر المزامير 27 :37
ِ
ِح ْد َع ِن َّ
اس ُك ْن ِإَلى األََب ِد.
الش ِر َوا ْف َعل اْل َخْيَرَ ،و ْ

إنجيل يوحنا 16 :3
يد ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكو ُن َل ُه
أل ََّن ُه َ
هللا اْل َعاَل َم َح َّتى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َ
هك َذا أ َ
َح َّب ُ
ْ
اْل َحَيا ُة األََب ِدَّي ُة.

ولكن اعود مرة ثانية لنقطة االختيار
ربنا ال يريد ان يجبرنا على ان نحبه مثل اب ال يريد ان يجبر أوالده على محبته بل هو يريد ان
نحبه بحريتنا وبإرادتنا ونختاره بحرية فاهلل المحب الذي يريد االنسان ان يختاره عن اقتناع وليس

عن اجبار وتسيير وقسر .فالحرية اعطاها هللا لنا لنختار ان نبادله المحبة فهو بحريته احبنا ويريد
ان نحبه بحريتنا .كما قال
إنجيل مرقس 30 :12
الر َّب ِإلهك ِمن ُك ِل َقْل ِبك ،و ِمن ُك ِل َن ْف ِسك ،و ِمن ُك ِل ِف ْك ِرك ،و ِمن ُك ِل ُق ْدرِتكِ .
هذ ِه ِهي اْل َو ِصَّي ُة
َوُت ِح ُّب َّ
َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ ْ
ََ ْ
َ َ
َ
األُوَلى .
الن الحرية من طبيعة هللا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 17 :3
اك ُح ِرَّي ٌة.
وح َّ
الر ُّب َف ُه َو ُّ
َما َّ
َوأ َّ
الر ِب ُهَن َ
وحَ ،و َحْي ُث ُر ُ
الر ُ
والحرية التي أعطاها لنا هدفها أن نعرف هللا ونختاره بحريتنا
ألوضح هذا اضرب مثال
ملك شاب به كل الصفات التي تتمناها أي شابة من اخالق وجمال ومكانة وثقافة ومحبة وغيره
الكثير جدا وهذا الملك أحب فتاه جدا رغم فقرها ،وهو يعرف انه سيسعدها جدا وسيعطيها نوعية
من الحياة لن تحصل عليها في أي مكان اخر ،ولكن لكي يرتبط بها ويتزوجها ال بد أن يترك له
الحق ان تقبل او ترفض .فتحيلوا لو انه اخذها زوجة دون موافقتها مع اعتبار انه يحبها بالفعل
وسيوفر لها حياة سعيدة ولكن هذا يعتبر اجبار بل واغتصاب .فهو ال بد ان يطلب منها ان تختاره
لو كانت تريد .ولو وافقت باختيارها سيوفر لها أجمل مجان يستطيع قصر جميل به كل وسائل
الراحة .ولو رفضت رغم انه يعرف انها لن تعيش سعيدة مثلما يتمنى له وسيحزن لها ولكن يتركها

كاختيارها حتى لو عاشت فقيرة تعيسة ولكن هذا اختيارها ويجب عليه ان يحترمه .وهي عليها
أيضا ان تتحمل نتيجة اختيارها بحرية.
ونفس المقياس االب الذي يحب أبناؤه جدا وعنده قصر ضخم جدا او مجمع ولكن ال يجبر أبناؤه
ان يعيشوا معه اال باختيارهم فلو قبل ابن ان يبادل محبة ابوه ويعيش في مجمعه سيعطيه افضل
ما يملك اما لو هذا االبن رفض االب تماما واصر ان يعيش بعيد عن ابيه بل وتب أر من ابيه االب
لن يجبره حتى لو عاش في مكان متعب فسيحزن من أجله ولكن لن يجبره .واالبن عليه أيضا ان
يتحمل نتيجة اختياره التي اختاره بحريته.

فاهلل الذي خلق االنسان ألجل انه أحب االنسان مثله مثل أي اب وأيضا يريد ان يخطب االنسان
لنفسه مثل أي عريس ,لكنه ال يجبرنا .وهللا مثل اب ومثل عريس اعد مكان ال يوصف من روعته
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 9 :2
طْر َعَلى َب ِ
َعَّد ُه
وبَ « :ما َل ْم َتَر َعْي ٌنَ ،وَل ْم َت ْس َم ْع أُ ُذ ٌنَ ،وَل ْم َي ْخ ُ
ال ِإْن َسانَ :ما أ َ
َب ْل َك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
ِِ
ين ُي ِحُّبوَن ُه».
هللا لَّلذ َ
ُ
وهو المكان الوحيد الذي أعده ألنه هو المكان الذي موجود فيه وال يحتاج ان يعد مكان اخر.
ولكن من يرفضه كاب وكعريس فهو يرفض ان يكون معه ويقيم معه والرب لن يجبره على هذا.
ولكن لألسف يوجد مكان اخر لم يعده الرب للبشر ولكن هو معد للشياطين األشرار
إنجيل متى 41 :25

ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ِإَلى َّ
يس
ين َع ِن اْلَي َس ِار :ا ْذ َهُبوا َعني َيا َمالَع ُ
ول أَْيضا لَّلذ َ
الن ِار األََبدَّية اْل ُم َعَّدة ِإلْبل َ
« ُث َّم َيُق ُ
َو َمالَ ِئ َك ِت ِه،
واشر ما فيه هو عدم وجود هللا
وهللا لن يقبل في ملكوته ال من رفضه وال من يصنع شر الن من لم يحب القداسة على األرض
فلن يحبها في السماء وهللا قدوس ال يقبل في محضره عدم القداسة .والمكان الثاني فقط للذي
اختار عدم القداسة هو المعد للشياطين.
البعض سيقول لماذا هللا لم يعد مكان ثالث لمن يرفضه ولكنه لم يكن انسان شرير
فكرة مهمة وهي ان االله لن يخلق مكان مخصوص منعم لمن أصر على رفضه .ولتوضيح هذا
اشرحه بمثال
تخيل انك انسان عندك قصر كبير مكيف مريح مكيف في منطقة حارة وجاء شخص طرق بابك
وقال لك انا شخص جيد وعملت خيرات كثيرة ولهذا من حقي جناح في قصر فماذا ستقول له؟
هو شخص جيد لنفسه ولكنه ال ينتمي لك فقصرك تعطيه ألبنائك وليس للغرباء .لهذا من يقبل ان
يكون ابنا للرب هو يرث
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 7 :21
َم ْن َي ْغلِ ْب َي ِر ْث ُك َّل َشيءَ ،وأ َُكو ُن َل ُه ِإلها َو ُه َو َي ُكو ُن لِي ْابنا.
ْ
َ
أيضا االب الذي عنده قصر ضخم يورثه البناؤه ولكن االبن الذي يتب أر من ابيه ويرفض يعيش
معه .هذا االب ليس من مسؤوليته ان يبنى مكان اخر لالبن الذي تب أر منه .حتى لو كان يعيش

في منطقة حارة جدا ليس من مسؤليته ان يعد بيت مكيف لهذا النغل الذي رفض ابيه فهو الذي
اختار رفض ابيه بإرادته ولهذا عليه ان يتحمل الى االبد الحر والجوع واالحتياج.
فكيف يتخيل انسان ان من حقه بعد ان يرفض هللا خالقه وخالق كل شيء أي يختار ان يستمر
مباع عبدا تحت الخطية .ان يامر هللا يعد له مكان جيد مريح رغم رفضه هلل؟

الجزء الثاني وصف الجحيم
في البداية الكتاب المقدس لم يمعن في وصف الجحيم ألنه ال يريد االنسان يختار الرب بسبب
الخوف من الجحيم بل حبا في الرب .ولكن فهم بعض أشياء ورموز عن الجحيم من سياق الكالم
الجحيم مكان حقيقي وليس رمزي فالجحيم هو مكان حقيقي يوجد مكان وكيان اسمه الجحيم ولكن
صعب علينا ادراكه ألنه ليس بمفهوم مادي كنار تحتاج لحطب واشعة لها طاقة حرارية مرتفعة
ولكن هو له مستوى اعلى من هذا لهذا رمز له ببحيرة نار
هذا الحجيم هللا لم يعده لإلنسان ولكن للشيطان
إنجيل متى 41 :25
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ِإَلى َّ
يس
ين َع ِن اْلَي َس ِار :ا ْذ َهُبوا َعني َيا َمالَع ُ
ول أَْيضا لَّلذ َ
الن ِار األََبدَّية اْل ُم َعَّدة ِإلْبل َ
« ُث َّم َيُق ُ
َو َمالَ ِئ َك ِت ِه،
فاهلل يريد الكل يخلصوا

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4 :2
َّال ِذي ي ِر ُيد أ َّ ِ
الن ِ
يع َّ
اس َي ْخُل ُصو َنَ ،واَِلى َم ْع ِرَف ِة اْل َح ِق ُي ْق ِبُلو َن.
َن َجم َ
ُ
ولكن هللا لن يجبر أحد على ان يقبل الخالص غصب عنه .فالذي يرفض هللا بحريته الكاملة لن
يدخل ملكوت السماوات والمكان الوحيد االخر هو المتاح هو الجحيم مسكن الشياطين.

وفي وصف الهاوية قيل
انها الي أسفل
سفر إشعياء 15 :14
اوي ِةِ ،إَلى أَس ِ
ِ
اف ِل اْل ُج ِب.
لكَّن َك اْن َح َدْر َت ِإَلى اْل َه ِ َ
َ
وسفر العدد 16
 30 :16و لكن ان ابتدع الرب بدعة و فتحت االرض فاها و ابتلعتهم و كل ما لهم فهبطوا احياء
الى الهاوية فتعلمون ان هؤالء القوم قد ازدروا بالرب
 31 :16فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكالم انشقت االرض التي تحتهم
 32 :16و فتحت االرض فاها و ابتلعتهم و بيوتهم و كل من كان لقورح مع كل االموال

 33 :16فنزلوا هم و كل ما كان لهم احياء الى الهاوية و انطبقت عليهم االرض فبادوا من بين
الجماعة
هي عميقه جدا
سفر أيوب 8 :11
ِ
ق ِم َن اْل َه ِ
اوَي ِةَ ،ف َما َذا َت ْدرِي؟
َعَلى ِم َن َّ
اك أ ْ
الس َم َاواتَ ،ف َما َذا َع َس َ
َن َت ْف َع َل؟ أ ْ
ُه َو أ ْ
َع َم ُ
وهو مكان مظلم
سفر المزامير 3 : 143
 3 :143الن العدو قد اضطهد نفسي سحق الى االرض حياتي اجلسني في الظلمات مثل الموتى
منذ الدهر
وهو مظلم بال ترتيب
سفر ايوب :10
 21 :10قبل ان اذهب و ال اعود الى ارض ظلمة و ظل الموت
 22 :10ارض ظالم مثل دجى ظل الموت و بال ترتيب و اشراقها كالدجى

الذي يتحكم في الدخول اليها هو هللا
سفر صموئيل األول 6 :2
ط ِإَلى اْل َه ِ
اوَي ِة َوُي ْص ِعُد.
َّ
يت َوُي ْحِييُ .ي ْه ِب ُ
الر ُّب ُي ِم ُ
وال يوجد فيها كالم
سفر المزامير 5 :6
س ِفي اْلم ْو ِت ِذ ْكُر َكِ .في اْل َه ِ
اوَي ِة َم ْن َي ْح َمُد َك؟
أل ََّن ُه َلْي َ
َ
سفر المزامير 94
 17 :94لوال ان الرب معيني لسكنت نفسي سريعا ارض السكوت
وفي وصف مهم للهاوية
يشوع ابن سيراخ 28
 25الموت به موت قاس والجحيم انفع منه
 26لكنه ال يتسلط على االتقياء وال هم يحترقون بلهيبه
 27بل الذين يتركون الرب يقعون تحت سلطانه فيشتعل فيهم وال ينطفئ يطلق عليهم كاالسد
ويفترسهم كالنمر

وهنا ندرك ان مكان انتقال االبرار واالشرار بعد الموت في العهد القديم هو الهاوية ولكن هناك
نوعين من الهاوية او مكانتين في الهاوية مكان او مكانه لالشرار وبها عذاب ونار واتعاب وعذاب
شديد ومكان اخر به سالم بدون اتعاب وال عذاب
وبقيامة المسيح اخرج االبرار من محبس االنتظار وبقي مكان االتعاب

ولكن في هذا الجحيم يوجد أماكن مختلفة ودرجات أكثر احتمال من أخرى
إنجيل متى 15 :10
ض سدوم وعمورَة يوم ِ
ِ
الد ِ
اح ِت َماال ِم َّما لِ ِتْل َك
اَْل َح َّ
ين َحاَل ٌة أَ ْك َثُر ْ
ق أَ ُق ُ
ول َل ُك ْمَ :س َت ُكو ُن ألَْر َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
اْل َم ِديَن ِة.

إنجيل متى 22 :11
لكن أَ ُقول َل ُكمِ :إ َّن صور وصيداء َت ُكو ُن َلهما حاَل ٌة أَ ْك َثر اح ِتماال يوم ِ
الد ِ
ين ِم َّما َل ُك َما.
َو ِ ْ
َُ َ
ُ ْ
ُ َ َ َ َْ َ
ُ ْ َ َْ َ
فال نفهم كيف سيكون هناك حالة أكثر احتمال ولكن فقط نفهم انه سيكون من رفض الرب وفعل
شرور قلية مكانة أكثر احتماال أي اقل الم من الذي فعل شرور كثيرة.

خاتمة

مثال للتوضيح لعقاب الرب لألشرار بتركهم يذهبوا للجحيم رغم انه هو الراعي الصالح
لو انا مصمم ألنسان الي وصنعت الكثير جدا منهم وكنت فرح بما صنعت لدقة صنعهم والنهم
عمل يدي وكنت أحبهم كثي ار ولكن لو اكتشفت ان نموذج منهم به عيب شيء ليس بسبب
التصميم ولكن خامته رديئة ممكن يؤثر على الباقي سأحاول اصالحه ولو لم يصلح من حقي الني
المصمم ان القيه في سلة المهمالت بعيدا عن المنظومة الرائعة ألنه رديء حتى لو قضي بقية
زمانه يصدأ.
العجيب أن الرب هو احن علينا من مصمم االنسان االلي الذي يحب صنعة يديه فهو اعطانا
الحرية بل حتى حق رفضه ولكن هذا ال يسمح له ان يتمادى بان يرفضه ومع ذلك يجبر ان يجعله
معه في االبدية.
مثال أخر.
أيضا يجب ان نفهم أن الطبيعة البشرية بحريتها قبلة بالسقوط في الخطية ان نتحول الي مساجين
وعبيد للخطية .ومن يرفض هذا وينكر أنه عبد للخطية هذا ال يحرره من العبودية للخطية بل
يعيشه في حياة االنكار فقط.
يوجد فرق قوي بين قوانين المسجونين وقوانين االحرار .الكل مسجون بالخطية وتطبق عليهم
قوانين صارمة للسجناء ولكن من يقبل فداء المسيح للبشرية المجاني رغم انه ال يقدر بثمن هذا
يخرج مجانا من السجن والعبودية ويختلف أسلوب المعاملة ألنه يطبق علينا قوانين االحرار وليس
السجناء

وأيضا بنفس المقياس بدون فداء المسيح نحن عبيد مبيعين تحت الخطية
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 6
ِ
لطاع ِة ،أَْن ُتم ع ِب ٌ َِّ ِ
ِ
 16أََلس ُتم َتعَلمو َن أ َّ ِ
ِ
ِ
يعوَن ُهِ :إ َّما
ْ َ
َن َّالذي ُتَقد ُمو َن َذ َوات ُك ْم َل ُه َع ِبيدا ل َّ َ
يد للذي ُتط ُ
ْ ْ ْ ُ
لِْل َخ ِطَّي ِة لِْلم ْو ِت أ َْو لِ َّ
اع ِة لِْل ِب ِر؟
لط َ
َ
ِ
ِ
لكَّن ُكم أَ َ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ورَة َّ
وها.
الت ْعلِيمِ َّالتي َت َسَّل ْم ُت ُم َ
ط ْع ُت ْم م َن اْلَقْل ِب ُص َ
َ 17ف ُش ْك ار هلل ،أََّن ُك ْم ُكْن ُت ْم َعبيدا لْل َخطَّيةَ ،و ْ
ُع ِت ْق ُت ْم ِم َن اْل َخ ِطَّي ِة ِصْرُت ْم َع ِبيدا لِْل ِب ِر.
َ 18واِ ْذ أ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
 19أ ََت َكَّلم ِإْنس ِانًّيا ِم ْن أ ْ ِ
اإل ْث ِم لِ ِ
اس ِة َو ِ
إل ْثمِ،
َّم ُت ْم أ ْ
اء ُك ْم َعبيدا ل َّلن َج َ
ُ َ
َع َض َ
َجل َض ْعف َج َسد ُك ْم .أل ََّن ُه َك َما َقد ْ
ِ
ِ ِِ ِ
اس ِة.
َ
اآلن َقد ُموا أ ْ
هك َذا َ
اء ُك ْم َعبيدا لْلب ِر لْلَق َد َ
َع َض َ
ِ ِ
ار ِم َن اْل ِب ِر.
َحَر ا
 20أل ََّن ُك ْم َل َّما ُكْن ُت ْم َع ِب َ
يد اْل َخطَّيةُ ،كْن ُت ْم أ ْ
ِ
ور َّال ِتي َتس َتحو َن ِبها اآلن؟ أل َّ ِ
ِ ِ ِ
ُم ِ
ُم ِ
ور ِهي
َ 21فأ ُّ
َ
َي َث َمر َك َ
ْ ُ
َ
َن ن َه َاي َة تْل َك األ ُ
ان َل ُك ْم حيَنئذ م َن األ ُ
َ
اْل َم ْو ُت.
َما اآلن ِإ ْذ أُع ِت ْق ُتم ِمن اْل َخ ِطَّي ِة ،و ِصرُتم ع ِبيدا ِ
هللَ ،فَل ُكم َثمرُكم لِْلَقداس ِة ،و ِ
الن َه َاي ُة َحَيا ٌة أََب ِدَّيةٌ.
َ 22وأ َّ
ْ ْ َ
َ
َ ْ ْ َ
ْ َُ ْ َ َ َ
َما ِهب ُة ِ
ِ ِ ِ
يح َي ُسو َع َربَِنا.
 23أل َّ
هللا َف ِه َي َحَيا ٌة أََب ِدَّي ٌة ِباْل َم ِس ِ
َن أ ْ
ُجَرَة اْل َخطَّية ه َي َم ْو ٌتَ ،وأ َّ َ
وهناك فرق كبير بين قوانين العبد وقوانين الحر .رغم ان هللا لم يستعبدنا ولكن البشرية بإرادتها
بسقوطها في الخطية استعبدت نفسها ولهذا يجب ان تتحمل قوانين العبدية ولكن المسيح حررنا
من الخطية ولهذا يطبق علينا قوانين األبناء االحرار ولكن من يرفض المسيح ويرفض ان المسيح
يدفع ثمن تحريره هو بإرادته وحريته يصر ان يستمر عبد ولهذا يطبق عليه قوانين العبيد .لهذا
الجحيم ال يثبت أن هللا سادي بل الجحيم يثبت ان هللا المحب اعطانا الحرية.

اكرر أرادة هللا هي الحرية والخالص للكل بدون استثناء ويحزن جدا على من ال يخلص وكن ال
يجبر احد
سفر إشعياء 22 :45
اصي األَر ِ ِ
اخُلصوا يا ج ِميع أَ َق ِ
ِ ِ
س آ َخَر.
اْل َتف ُتوا ِإَل َّي َو ْ ُ َ َ َ
ْ
هللا َوَلْي َ
ض ،ألَني أََنا ُ

سفر حزقيال 23 :18
َهل مسَّرة أُسُّر ِبمو ِت ِ
الر ُّب .أَالَ ِبُر ُج ِ
الش ِر ِ
طُرِق ِه َفَي ْحَيا؟
السِيُد َّ
وع ِه َع ْن ُ
ول َّ
ْ َ َ َ َْ
ير؟ َيُق ُ

سفر حزقيال 11 :33
َن يرجع ِ
الر ُّبِ ،إِني الَ أُسُّر ِبمو ِت ِ
الش ِر ِ
الش ِر ُير َع ْن
السِيُد َّ
ول َّ
يرَ ،ب ْل ِبأ ْ َ ْ َ
َ َْ
ُق ْل َل ُه ْمَ :ح ٌّي أََناَ ،يُق ُ
ط ِر ِ
يق ِه َوَي ْحَيا.
َ

إنجيل يوحنا 17 :3
ِِ
ِ
ِ ِ
ص ِب ِه اْل َعاَل ُم.
هللا ْابَن ُه ِإَلى اْل َعاَل ِم لَيد َ
ين اْل َعاَل َمَ ،ب ْل لَي ْخُل َ
أل ََّن ُه َل ْم ُيْرسل ُ

رسالة بولس الرسول إلى تيطس 11 :2

ظهر ْت ِنعم ُة ِ
الن ِ
يع َّ
َّ
اس،
هللا اْل ُم َخلِ َصةُ ،لِ َج ِم ِ
ألَن ُه َق ْد َ َ َ ْ َ

رسالة بطرس الرسول الثانية 9 :3
ِِ
التبا ُ ِ
ِ
َن َي ْهلِ َك
طأُ َّ
الَ َي َتَبا َ
اء أ ْ
الر ُّب َع ْن َو ْعده َك َما َي ْحس ُب َق ْوٌم َّ َ
ط َؤ ،لكَّن ُه َي َتأََّنى َعَلْيَناَ ،و ُه َو الَ َي َش ُ
ِ
يع ِإَلى َّ
الت ْوَب ِة.
اسَ ،ب ْل أ ْ
َن ُي ْق ِب َل اْل َجم ُ
أَُن ٌ

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4 :2
َّال ِذي ي ِر ُيد أ َّ ِ
الن ِ
يع َّ
اس َي ْخُل ُصو َنَ ،واَِلى َم ْع ِرَف ِة اْل َح ِق ُي ْق ِبُلو َن.
َن َجم َ
ُ
بل ويعمل على هذا ولكن ال يجبر أحد من اجل الحرية

والمجد هلل دائما

